ÅRSBERETNING 2021
HOMMELVIK IL LANGRENNSAVDELINGEN

Årsberetningen for 2021 dekker kalenderåret 1. januar til 31. desember 2021.

STYRETS SAMMENSETNING OG VIRKE

Styret har fra 1.mai 2021 bestått av:
Leder: Inger Kristiansen
Nestleder: Tor Helge Hansen
Styremedlem: Terje Sørnes
Kasserer: Espen Nordgård Jakobsen
Sekretær: Elisabeth Jenssen
Oppmann: Vidar Hamre

Leder Sportslig Utvalg: Elisabeth Røvik og Erik Ellingsen
Leder Løypeutvalg: Terje Kvamvold
Leder Anleggsutvalg: Gunnar Smiseth

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. Styremøtene opprettholder en fast struktur med
hensyn til saklisten, som inkluderer referatsaker, innkomne saker, orientering fra de enkelte
utvalg samt eventuelt. I tillegg kommer aktuelle saker knyttet til det enkelte møte.
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ARRANGEMENT
•
•
•
•
•

•

30. januar ble Jervskogrennet gjennomført i fristil for utøvere fra 7 år til senior, bosatt i
Malvik kommune. I underkant av 100 utøvere deltok.
Sparebank 1 cup 3 ble arrangert 28. februar på Jervskogen som KM sprint i fristil. 113
deltakere i alderen 13-16 år deltok.
Barnas skidag ble gjennomført 6. mars. Ca. 100 barn trosset vær og vind og bidro til god
stemning på Jervskogen.
Det ble arrangert 3 Telenorkarusellrenn i samarbeid med Malvik IL.
23. mars ble det arrangert klubbmesterskap på Jervskogen. Rennet ble arrangert som
fellesstart i fristil for klassene 11 år til og med senior, og som individuell start i fristil for
klassene 7-10 år. 53 utøvere fra Hommelvik deltok.
Hommelvik Grand Prix ble arrangert 9. oktober med 100 junior- og seniorutøvere, samt
32 ungdomsutøvere til start. Live-konsert med SKA-frika på Hommelvik Sjøside bidro
sammen med deltakere, publikum, funksjonærer, samarbeidspartnere, støttespillere og
sponsorer til å skape en folkefest i Hommelvik.

AKTIVITETER
•

•
•

•

•

25.-30. juni ble det gjennomført snøsamling på Sognefjellet. Seniorene og eldre juniorer
var der i 6 dager, mens yngre juniorer og 15-16 års gruppa ble med de siste 4 dagene.
Totalt 19 utøvere fra Hommelvik deltok, sammen med 8 trenere/foresatte, samt to
utøvere fra Ranheim og en utøver fra Selbu.
20.-22. august ble det arrangert trenings- og familiesamling på Savalen. Omtrent 60
aktive og foreldre var samlet til fine dager med trening og sosialt samvær.
23. oktober ble den årlige treningssamlingen på Jervskogen arrangert. Samlingen ble
også i år gjennomført uten overnatting grunnet smittevernregler, men bød likevel på
morsomme aktiviteter og sosialt samvær i fint høstvær.
10.-14. november deltok 18 utøvere fra junior, senior og 15-16 års gruppa, samt 4
trenere/foresatte på samling i Vålådalen der de fikk gjennomført gode treningsøkter
med ski på beina.
26.-28. november ble det gjennomført samling i Vålådalen for aldersgruppen 7-16 år
med foreldre. Totalt var omtrent 50 spreke hommelvikinger samlet til trening og sosialt
samvær.

SPORTSLIG UTVALG
2021 startet litt som 2020 avslutta, med koronarestriksjoner. SU har bestått av 10 medlemmer,
og har møttes ved behov på noen fysiske møter, og resten via Teams. Sportslig utvalg har
fortsatt fokus på å rekruttere flere barn til skiidretten, og omtrent 50 barn i alderen 7-16 år har
deltatt på treningene i 2021.
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Sportslig utvalg har avholdt fellestreninger 2 dager per uke i høst- og vintersesongen. Trening i
gymsal for de to yngste gruppene er gjennomført innenfor koronarestriksjoner og
smittevernregler. Basistrening for de eldste i denne gruppa har vært gjennomført i
Sveberghallen. Det er også gjennomført litt alternativ trening, blant annet på Grip Klatring.
Rulleskitreninger for de to eldste gruppene er gjennomført som før. De første skitreningene på
snø ble avholdt i Granåsen, deretter har vi holdt oss på Jervskogen og i Malvikmarka. Sportslig
utvalg har også arrangert søndagsturer gjennom sommeren og høsten, der rolig langtur med
utøvere og foreldre har stått på programmet.
Koronarestriksjoner gjorde at avslutning for de aktive i den skala vi bruker ikke ble gjennomført
for 2020/2021-sesongen.
AKTIVES DELTAKELSE OG PRESTASJONER
Året 2021 ble koronapreget, der en del lokalerenn ble gjennomført, men med begrensning av
antall deltagere. For juniorene ble norgescupen avlyst, mens det for seniorene ble gjennomført
med enkelte begrensninger. Blant annet ble det ikke arrangert NM-stafett, og NM del 2 ble
også avlyst grunnet koronarestriksjoner.
I sesongen 2020-2021 hadde klubben 10 aktive juniorløpere og 4 seniorløpere. I 2021-2022sesongen har gruppene bestått av henholdsvis 8 og 4 løpere.
Jan Thomas Jenssen fortsatte på rekruttlandslaget for sesongen 2021-2022, og Ole Morten
Flataker fortsatte på Team Midt Norge Elite. Det ble kun deltagelse på nasjonale renn for
klubbens seniorer denne sesongen.
Sportslig utvalg har hatt en egen gruppe som har ansvar for junior- og seniorsatsinga. Denne
gruppa har bestått av 3 personer som har gjennomført egne planleggingsmøter og møter med
junior- og seniorgruppa.
INNTEKTSGIVENDE TILTAK OG BILBINGO
Bilbingoen på Jervskogen ble arrangert for 37. år på rad. Søndag 20. juni ble sesongens første
bilbingo arrangert, og det ble gjennomført 12 bingokvelder i løpet av sommeren og høsten.
Også dette året var dugnadsånden på sitt beste og en proff speakertjeneste sørget for en meget
god gjennomføring. På tross av at det ikke var anledning til loddsalg eller kiosk, var stemningen
god både blant våre gjester og dugnadsfolket.
Jackpoten var satt til 65.000 kr og gikk ut siste bingokveld for sesongen. Vi passerte akkurat 200
spillere i snitt per kveld, og årsresultatet for bingoen ble tilnærmet likt de foregående årene.
Inntektene fra bingoen er klubbens største inntektsbringende tiltak, og vi står igjen med et solid
overskudd på 242 000 kr. Bingokomiteen har bestått av Frode Fallan Nilsen, Rune Storø og
Øystein Herfindal.
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I løpet av 2021 har klubben hatt noen inntektsbringende dugnadsoppdrag hvor både
ungdommer og foreldre har deltatt. Jobber som ble utført i 2021:
•
•
•

Bistand med flytting ut av en leilighet/hus
Flytting av bygningsmaterialer ved Hommelvik Sjøside
Flytting møterom ved Hommelvik Sjøside

Det ble ikke arrangert bruktsalg i 2021, noe som har bakgrunn i pandemien og daværende
smittevernsregler. Hommelvik Grand Prix (HGP) ble gjennomført i starten av oktober 2021.
Arrangementet hadde bra påmelding, med omtrent 150 deltakere, og ble godt tatt imot av
deltakere og publikum. I samarbeid med Sparebank 1 SMN, som bidro med et betydelig beløp,
fikk vi til å arrangere HGP, selv med kort tid til forberedelser. Den største kostnaden knyttet til
arrangementet er tv-produksjonen som utgjorde ca. 200 000 kr. Sponsormidler på om lag
406 000 kr og et ellers lavt kostnadsnivå bidro til en inntekt på omtrent 150 000 kr med refusjon
av mva. til skiavdelingen.
Det er jobbet godt med å opprettholde avtaler, samt finne nye samarbeidspartnere i løpet av
2021. Sparebank 1 SMN og Hommelvik Sjøside har vært klubbens største samarbeidspartnere
i året som har gått.
ANLEGG OG DUGNADER
Årets første dag startet med kulde og vi kom raskt i gang med snøproduksjon på Jervskogen.
Det ble produsert ca. 11 000 m3 snø, noe som er det meste vi har produsert på en sesong. Uten
kunstsnøen ville det blitt lite muligheter for skigåing på Jervskogen i januar og februar, da det
kom lite natursnø og en del mildvær i perioden. Mangelen på natursnø tidlig på året gjorde at
det ble dårlig forhold i marka, men i mars kom snøen, og det ble muligheter for skiturer i
oppkjørte løyper i Malvikmarka.
Skogskaran startet dugnadsarbeidet i mai. I løpet av året har de laget søppelskur på Jervskogen,
skiftet gavelvegg, samt beiset en del på stadion, klubbhuset og Erikbu. Som vanlig har de også
rydda i garasjer og brukt ryddesager i marka, bl.a. opp til Kleiva. Nok en gang vil
langrennsavdelingen rette en stor takk til Skogskaran som legger ned en formidabel innsats på
Jervskogen.
Det er også utført dugnader i marka av foreldre. Det er blitt byttet ut rør i Vullusjødalen og det
er ryddet fra Mørkdalstjønna i retning Ålvannet. De årlige dugnadene på våren og høsten er
også gjennomført for å klargjøre til henholdsvis bilbingo- og vintersesongen.
Fossli Maskin AS har fullført byggingen av ski-cross løypa. Det er Terje Kvamvold som har
designet løypa og vi har stor tro på at denne vil bli ei artig løype som de yngste vil sette stor pris
på. Tippemiddelsøknaden for arbeidet på stadion og ski-crossen er godkjent, og vi forventer
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utbetaling i løpet av 2022. Det er også blitt godkjent tippemiddelsøknad for utskifting av LEDlys i lysløypa på Jervskogen. Arbeidet med dette starter opp våren 2022.
En stor takk rettes til Eivind Kvål og Knut Sivertsen som har vedlikeholdt tråkkemaskina
igjennom vinteren. Det kan samtidig nevnes at maskina gikk ca. 150 timer i 2021, noe som er
litt under gjennomsnittet, sammenlignet med tidligere år. Det er i løpet av året ført samtaler
med administrasjonen i Malvik kommune angående innkjøp av ny tråkkemaskin høsten 2023.
PROFILERING, INFO MM.
Langrennsavdelingens hjemmeside «hommelvikski.no» brukes til å gjenspeile aktiviteten i
avdelingen. Det gjelder egne arrangement, dugnader, samlinger, trening, skirenn og
løypekjøring. Hjemmesiden brukes også til å koordinere påmelding til skirenn, samt publisering
av start- og resultatlister. Det er lenke til værstasjon og web-kamera på Jervskogen, samt til
status på løypekjøringen som vises på skisporet.no.
Størst aktivitet har vi på Facebook og Instagram hvor vi legger ut informasjon og bilder
fortløpende. Dette samlet bidrar til stor oppmerksomhet og god profilering. I perioden med
skiføre brukes både Facebook og Instagram til å oppdatere om løypekjøringen på Jervskogen
og i Malvikmarka, og det er stort engasjement og mange spørsmål som besvares fortløpende
omkring forholdene.
Hver treningsgruppe har egne facebook-grupper som brukes internt for å formidle beskjeder.
REPRESENTASJON OG KURS
•
•

Tor Helge Hansen, Elisabeth Røvik, Erik Ellingsen og Knut Erling Flataker deltok på
høstmøtet i skikretsen 27.oktober.
Liv Paulsen var TD under Sparebank 1 cup (KM langdistanse) på Ramsjøen Arena

UTMERKELSER
•
•
•

Bladets pokal for administrativ innsats ble i 2021 tildelt Arve Renå og Ingunn Grøtte.
Dette var 31. gang pokalen ble utdelt.
Prestasjonspokalen for sesongen 20/21 ble tildelt Amund Engesvoll Flataker
Innsatspokalen for sesongen 20/21 ble tildelt Markus Svendgård
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Til slutt vil styret rette en stor takk til tillitsvalgte, foreldre, sponsorer og samarbeidspartnere
som er med og muliggjør driften av langrennsavdelingen. I tillegg nevnes et godt samarbeid
med Malvik kommune. Vi håper på fortsatt støtte til det beste for langrennssporten.

Hommelvik 21. mars 2022

Inger Kristiansen

Elisabeth Jenssen

Leder (sign)

Sekretær (sign)
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