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1. Organisasjon 

1. Styret: 

Leder    Morten Sundal (2016-17) / Kai Solem 

Nestleder   O. Petter Nergaard (2016-17) 

Kasserer   Gunnveig Trønnes-Haugen (2016-18) 

Sekretær   Anne Kjøllestad (2017-19) 

Styremedlem   Kai Solem (2016-18) / Lill-Hege Halbakken 

Styremedlem (U.repr) Ingrid Nergård (2017-18) 

Styremedlem (Triatlon) Petter Berland (2017-19) / Hilde Evensen 

 

Vara    Reidar Flasnes (2016-18) 

Vara    Lill-Hege Halbakken (2016-2018) 

 

2. Hovedtrenere: 

Gruppe 1 (2011 & yngre) Ingunn Løvik 

     Stig André Rogneslien 

Gruppe 2 (2008/09/10) Henriette Melsom 

     Berit Nergård 

Gruppe 3 (2005/06/07) Aslak Overland (Trenerkoordinator) 

  Bjørn Arne Nergård & Lene Bjerkestrand 

Gruppe 4/5 (2004 & eldre) Ragnhild Bolstad og Petter Nergaard 

Ungdomsgruppe Triatlon Ingen 

Alle gruppene har i tillegg hatt mer eller mindre faste assistenter. 

 

3. Revisorer: 

Revisor  Anne Muruåsen (2016-2018) 

Revisor  Ole Erik Hørstad (2016-2018) 

     

 

4. Valgkomité: 

Leder   Lars Otto Sørhus (2015-18) 

Medlem  Jeanette Merli Moen (2016-19) 

Medlem  Hanne Furuheim (2017-2020) 
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2. Styrets arbeid 

Det har i virksomhetsåret vært avholdt 9 styremøter, ordinært årsmøte (14. mars 2017) 

og to ekstraordinære årsmøter (29. juni og 22. september) i sammenheng med søknad 

om Hovedlandsrenn 2020 sammen med Rena IL, samt valg av ny vara til styret. 

Styreleder har vært bortreist i sammenheng med jobb i perioden 1. september 2017 og 

ut året. I denne perioden har Kai Solem fungert som styreleder. I tillegg har begge 

varamedlemmer trått inn i styret, da også Petter Berland flyttet utenlands i høst. 

Det forefinnes elektronisk protokollføring av referat og vedtak. 

Representanter for styret har i perioden vært representert på møter i Hedmark 

Idrettskrets, Hedmark Skikrets, Løypeutvalget og Åmot Idrettsråd. Leder har også i 

2017 vært med i arbeid relatert til uteområdet ved Rena skole, samt innvalgt som 

varamedlem i Åmot Næringsutvikling.  

Etter retningslinjer gitt av Norges Idrettsforbund og med hjemmel i 

Politiregisterforskriften § 34-1, jfr. politiregisterloven § 39 (1) er det innhentet 

politiattest for de som er valgt inn i styret og som har vært trenere for ungene. Dette 

følges opp av en egen representant utpekt av styret. 

Hovedfokuset til styret har vært å legge forholdene til rette for et godt aktivitetstilbud 

for barn og unge i Åslia Skilag. Dette ved organisering av det sportslige opplegget 

med trenere og samlinger, arbeid med anleggsutvikling samt gjennomføring av 

konkurranser. Den sportslige oppsummeringen er omhandlet som en egen del senere i 

årsberetningen. 

Også i år har det vært mye tid og arbeid som har gått med til arbeid med 

lysløype/rulleskianlegg og klubbhus ved Rena skole. Det redegjøres kort for status i 

disse prosjektene. 

 

Lysløype med rulleskianlegg Rena barneskole: 

Det kan meldes om politiske vedtak per desember 2016 som ga 

Rådmannen i oppdrag å jobbe videre med tiltak og finansieringsmuligheter for 

tiltakene.  I det lå det å søke om spillemidler og ekstramidlene for rulleskianlegg innen 

fristen 15. januar 2017 og deretter jobbe videre for å løse resten av finansieringen.   
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Kommunestyret anmodet videre rådmannen om snarlig oppstart reguleringsarbeid for 

arealene slik at anleggsvirksomheten kan igangsettes så tidlig som mulig og helst i 

løpet av sommeren 2017.  

Forut for dette arbeidet har vi bidratt med innhenting av anbud, forslag til trasevalg, 

støtte med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med mer. Det har hele tiden vært 

vår ambisjon at dette anlegget, og da med prioritet til lysløype, skal være et anlegg eid 

og driftet av Åmot kommune, åpent for alle innbyggere, selvfølgelig støttet av oss i 

Åslia. Dagens lysløype ved barneskolen eies av kommunen, og det er kommunen som 

har inngått avtale med grunneiere som gir rett til bruk av grunn, en bruksrett som gikk 

ut ved årsskiftet 2018. Utover at kommunen har kjøpt noe grunn har det vært lite 

fremdrift og utvikling i denne saken i 2017. Rena IL har også planer om å anlegge en 

full størrelse kunstgressbane innenfor det samme arealet som kommunen nå 

disponerer. Slik styret ser saken er det tilstrekkelig areal for at det kan anlegges 

kunstgressbane, samtidig som man opprettholder en tilfredsstillende god lysløype, og 

eventuelt rulleskiløype på sikt.  

Det er fortsatt styrets ambisjon å bidra aktivt slik at vi forhåpentligvis får på plass et 

nytt og utbedret lysløypeanlegg ved Rena skole, med tilhørende rulleskianlegg. 

 

Klubbhus: 

Åslia Skilag har søkt om spillemidler til klubbhus, idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning fra kommunen er gitt og retten til grunn ble dokumentert fra 

kommunen innen fristen. Tidligere er vi tildelt gavemidler fra Sparebanken Hedmark, 

så sammen med egenkapital, dugnadsinnsats og eventuelt andre gavemidler, trodde vi 

dette prosjektet kunne realiseres i 2017. Låneopptak for realisering av prosjektet ble 

godkjent av årsmøtet som ble avholdt i 2017. Spillemidler ble ikke innvilget grunnet 

saksbehandlingsfeil fra kommunens side. Ny søknad er derfor fremsendt for 2018, og 

vi håper på en tildeling og mulig realisering inneværende år. Dette vil kreve en god 

innsats fra lagets medlemmer. Budsjettforslag 2018 ivaretar også dette forhold. Det 

anses ikke som aktuelt å bygge et klubbhus ved Rena skole uten at lysløype 

opprettholdes og utbedres utover nåværende standard. 

 

 

  



 

5 

Sponsorer: 

Våre samarbeidspartnere for året 2017 har i hovedsak vært: 

 Sparebank1 Østlandet 

 Furutangen AS 

 Sport1 

 Eidsiva 

 KIWI (Klaus Matsenter) 

Sparebanken Østlandet er vår hovedsamarbeidspartner. Vi vil opprettholde 

samarbeidet med Sparebanken Østlandet på nåværende nivå. Her har vi fått god støtte 

gjennom de siste år, både i ren spons som i gavemidler. Sparebanken har selv tatt 

kostnader forbundet med endring av logo og våre profileringsartikler.  

Det ble forsøkt å gjennomføre et nytt kretsrenn i Furutangen i desember 2017, for å 

søke å gjenta suksessen fra 2016, men rennet ble avlyst grunnet særdeles lav 

påmelding. Dette er utover den signerte avtale vi har med Furutangen AS, men vi 

anser det som hensiktsmessig for Åslia Skilag å søke og utnytte de fine fasilitetene 

som er etablert i Furutangen, slik at vi også kan benytte forholdene der oppe til 

treningssamlinger. Åslia Skilag søker å reetablere en ny avtale med Furutangen AS for 

en ny treårsperiode, når denne nå går ut i 2018. 

Avtalen med Sport1 Rena går også ut etter sesongen 2017/2018. Avtalen innebefatter 

både gode rabattordninger, bonus av kjøp, samt direkte tilskudd til drift. Ny avtale 

med en av sportsbutikkene på Rena søkes inngått i løpet av våren 2018. 

Eidsiva Energi ble reforhandlet i 2016, med reduserte forpliktelser fra vår side, men 

med økt støtte fra deres side. Denne går også ut i 2018, og søkes reetablert på 

minimum samme nivå.  

Avtalen med KIWI (Klaus Matsenter) ble reforhandlet i 2016, også her med noe økt 

støtte. Denne går ut i 2019. 

Vi er svært godt fornøyd med de samarbeidsavtaler vi nå har. Det har vært en 

ambisjon å redusere mengden merker på klubbtøyet. Samtidig har det hele tiden vært 

et ønske om å få samarbeidspartnere som vil knytte seg til oss for flere år av gangen, 

og som man får etablert en gjensidig relasjon til. Våre samarbeidspartnere skal ville 

støtte opp om oss og det vi driver med, fordi de vil være en del av og bli representert 

med det vi står for som klubb; flest mulig – lengst mulig! 

Resultat og budsjett for sponsormidler fremkommer av lagets regnskap og budsjett. 
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3. Økonomi 

Regnskapet på årsmøtet gjelder for perioden 01.01.17 – 31.12.17. 

Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr. 22 164,- for Åslia Skilag. 

Inntektene er noe høyere for 2017 enn det de var i 2016, samtidig som vi også har økte 

kostnader. Medlemsmassen er relativt stabil, men vi ønsker oss en vekst både blant 

eldre og yngre utøvere.  

I 2017 hadde vi to større arrangementer, Sjusjøcup i januar og Rena Triatlon i juni. 

Resultatmessig endte vi opp på rundt kr. 17 000,- for Sjusjøcup, mens Rena Triatlon 

gav et overskudd på rundt kr. 15 000,-. 

Vi har støttet Løypeutvalget som tidligere år, samt juniorutøvere som har søkt om og 

oppfylt kravene til stipend. Vi deltok i 2017 med to lag på Holmenkollenstafetten, som 

var en kostnad som laget dekket. Vi har også deltakere som representerer Åslia på 

friidrettsstevner.  

I Åslia Skilag legges det vekt på at klubben prøver å støtte tiltak som favner flere 

utøvere og som kan være med å motivere til økt deltakelse på konkurranser og 

aktiviteter. Samlingen i Sälen er et eksempel på dette. Klubben må evne og 

videreutvikle seg for å skape aktivitet og idrettsglede blant våre barn og unge. 

Budsjettet som legges fram for 2018 hensyntar, foruten ordinær drift, også videre 

arbeid med klubbhus, i form av rentekostnader på lån. Vi ønsker fortsatt å støtte 

løypeutvalget, våre juniorløpere og trenere på samme måte som tidligere. 

  

4. Anlegg og materiell 

Åslia Skilag disponerer lysløype og en brakke på Klingen. Brakka er slitt og egner seg 

delvis som lager for klubbens utstyr og materiell. Åsliahengeren fungerer både som 

tilhenger til transport av telt og eget smøreutstyr på skirenn, men også til transport av 

annet materiell i sammenheng med arrangement. Vi har også 20 par junior rulleski 

som lånes ut til lagets ungdommer. 

Åslia Skilag har en hjulbrakke som benyttes som tidtakerbu i forbindelse med større 

skirenn og er meget godt egnet til dette formål.  

Som tidligere nevnt legges det ned prioritet på å få til et bedret anlegg og tilbud knyttet 

til løypene ved Rena barneskole, herunder også nytt klubbhus. 
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5. Sportslig oppsummering av 2017 for Åslia Skilag  

Mange av våre utøvere var godt i dytten da vi skred inn i det nye året, og mye av 

fortjenesten kan skyldes de gode treningsforholdene på barmark vi hadde hatt på 

senhøsten, og i særlig grad det nye anlegget på Berget aRena. I sesongens første 

Norgescup på Nes klinte vi til med 4 av våre juniorer; Stine, Franziska, Martin og 

Markus. Jentene og guttene gjorde det bra både på distanse og i sprint, og særlig 

Martins 14.plass på 10km klassisk og Stines 8.plass på 5km klassisk var svært 

gledelig. Samme helg dro to litt mer eldre herremenn, Kai og Tormod, til nabolandet 

og gikk Moraloppet i bitende kulde i håp om bedre seeding til Vasaloppet, mens 

Vinjar viste gryende form og dro i land både spurtpris og sammenlagtseier i den 

svenske langdistansecupen! Next up var SjusjøCup 2&3 på Liermoen, hvor vi stilte 

mannsterke og dro i land flere gode resultater. 

Lørdag 28. januar var det Åslia selv som var arrangør for SjusjøCup 4 med 

Kretsmesterskap fellesstart i Rena Idrettspark. Et realt dugnadsarbeid ledet av en 

dyktig arrangementskomité sørget for et flott arrangement med over 350 på start. Åslia 

kan arrangere skirenn! Våre egne utøvere stilte i hopetall og igjen klinte våre 

juniorjenter til med Franziskas 2.plass i K17 og Stines seier i K16! Stine restituerer 

kjapt, fordi dagen etter dro hun jaggu inn seieren på nytt i SjusjøCup 5 på KM sprint 

på Hernes. 

Vinjar viste samme helg at han er en langrennsløper å virkelig regne med, da han 

staket inn til en råsterk 23.plass i Marcialonga i Italia. 

NM del I gikk på Lygna, og Ragnhild, Franziska og Stine utgjorde Åslias lag på 

damestafetten søndag 5.februar. De ble nr. 33 av snaue 80 lag, det er et meget godt 

resultat! Tidligere på dagen hadde Morten dratt med seg aspirerende juniorer Sigurd, 

Jim og Emil på Slettåssprinten. 

Pr midten av februar var Åslias juniorer ranket som nr 33 av totalt 141 klubber i 

Norge, mye takket være de svært gode resultatene levert i Norgescup i januar. Februar 

var ellers fylt med klubbrenn på Klingen og i Rena Idrettspark, mens triatlongruppa 

dro til Hamar på samling. Våre juniorer dro til Voss på en ny runde med NorgesCup, 

denne gangen med en ny utøver i stallen; Liam Burton fra Australia! Liam er venn av 

Markus og Amund, og er utvekslingsstudent i Meråker. 

Emil, Sigurd og Jim dro ned til hovedstaden samme helg for Ungdommens 

Holmenkollrenn med gode renn både på lørdag og søndag. 
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Åslias litt eldre utøvere stilte til start i Trysil Skimaraton denne helga, som også telte 

som KM i langdistanse. Maria seiret som kretsmester K Jr og Ragnhild i K Sr, mens 

Esten knep 2.plassen i eldre Jr. Kristoffer var bare noen små sekunder unna 3.plassen. 

På tampen av måneden forsynte vi oss grovt med hele 5 klasseseire i Røsjørennet; 

Franziska, Ragnhild, Esten, Tormod og Lars Otto! 

I starten på mars dro Erlend og Oliver til Tolga og Hovedlandsrennet, mens Ragnhild, 

Henning og Finn Magnar stakk til Sveits for VM Masters. Gutta på Tolga leverte gode 

resultater. I Sveits kunne våre utøvere pakke ned hele 5 (!) gull i bagasjen før de dro 

hjem. 

9.mars gikk Tormod, Kai og Vinjar i förfäders spår i Vasaloppet. Vinjar leverte (som 

forventet) best av Åslialøperne med en sterk 57.plass. 

NM for juniorer gikk av stabelen i Harstad. Etter en litt trå start, hvor Martin blant 

annet gikk ned for telling med sykdom, hevdet jentene seg på 5km klassisk med 

11.plass til Stine og 19.plass til Franziska. 

Hjemme i Østerdalen stilte mange av de yngste til start i Barne- og Ungdomsbirken, 

mens 12 av de eldste gikk Birkebeinerløpet. Finn Magnar vant sin klasse, sølv til 

Ragnhild mens Franziska leverte en sterk tid som skulle vise seg å kvalifisere henne til 

Kv elite klassen i 2018. Storebror Vinjar staket seg inn på en imponerende 39.plass! 

SjusjøCup ble i tradisjon tro avsluttet på Natrudstilen hvor vi stilte med løpere fra 7 til 

18 år med mange gode plasseringer, og spesielt artig var det med 2.plassen til Oliver, 

Jim og Sigurd i KM stafett i klassen G13-16! 

Stine og Franziska stilte også til start i NM del II på Gålå. Mens Franziska hadde en 

litt tung dag, gikk Stine inn til en 104 plass av totalt 225 startende på 5km klassisk, det 

er bra levert av en førsteårs senior! 

Lørdag 1.april kåret vi våre egne klubbmestere på Klingen, denne gangen i strålende 

solskinn og ganske så varmt i været. Flere slet nok med å få godt feste på skiene, men 

lukten av et gigantisk kakebord fikk alle til å fly gjennom løypa! 

Stine avsluttet sin sterke sesong samme helg med en knallsterk 4.plass i NC for junior 

med fellesstart med skibytte. Stine mottok litt senere rekrutteringsprisen utøver på 

Kretstinget 2017; en gavesjekk på 5000 kr og blomster for sine fantastiske resultater 

denne sesongen, skapt gjennom målbevissthet, treningsvilje og gode holdninger. 

Mye takket være Stines resultater denne sesongen plasserte Åslia seg til slutt på en 

knallsterk 45.plass (av 177) i Norgescupen for juniorer. 
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I det påska var over la nok de fleste lagringsvoks på skia for deretter å snøre på seg 

joggeskoa. Løpetrening mot Holmenkollstafetten var nå det neste, hvor vi stilte med 2 

lag. Juniorene løp i mål på 1:08:50, mens seniorene ikke lå langt etter på 1:14:57. 

Rena Triathlon gikk av stabelen i midten av juni. Rena Triatlon feiret i år 5 års 

jubileum, og var også tildelt Norgesmesterskap for Junior i Sprintdistanse. Nok en 

gang leverte Åslia et heidundrande godt arrangement på Prestsjøen. Spesielt artig var 

det at også i år var det mange av våre egne utøvere som leverte sterke resultater! 

Etter en velfortjent sommerferie hvor våre medlemmer forhåpentligvis fikk bada nok i 

bekken, dro Ragnhild med seg flere av de yngre til Torsby i Sverige på snøsamling i 

tunellen. Vinjar leverte svært sterke resultater på rulleski, blant annet i Kanalrennet og 

i Alliansloppet, hvor han blant annet grusa Hr Aukland og Nortug Jr! 

Mange av våre utøvere dro seg over fjellet på to hjul i Birkebeinerrittet. Ragnhild vant 

K50 klassen med gipset hånd (!) på 3:22:31. Kai var raskeste utøver i klubben på 

3:04:36, med Henning et drøyt minutt bak. Erlend og Sigurd fikk virkelig prøvd seg i 

den harde løypa på Lillehammer under Ungdomsbirken. 

I september dro Ragnhild i gang oppkjøringen mot en ny sesong med trenings-triatlon 

(rulleski-sykkel-løp) opp til Hemmelfjellet hvor Martin stakk av gårde med seieren. 

Barmarkstreningen kom for alvor i gang, moro med så mange medlemmer i aktivitet 

på kveldstid. Langturene på søndager var også i år et populært tiltak. 

Tradisjonen tro dro vi avgårde til Sälen helga etter høstferien for årets miljøsamling. 

Ingen snøstorm på fjellet denne gang! 

Allerede i oktober lavet den første snøen ned over Åmot, og jaggu ble den ikke 

liggende! 26.oktober ble første trening på snø for 17/18 sesonen gjennomført på 

Skramstadsetra. Degen etter sto Digeråsen Opp! deretter for tur, med denne gang bare 

som et testløp, ikke som et konkurransearrangement. Grunnet snøen ble løypeprofilene 

også litt annerledes enn tidligere år. Men været var strålende! 

Vinjar dro i land seieren på Synnfjellrennet i starten på november, en meget god start 

på det som ligger an til å bli hans beste sesong hittil. 

Furutangensprinten ble dessverre avlyst grunnet for få påmeldinger, men ingenting 

kunne stanse oss i å arrangere det tradisjonsrike Marsipanrennet som åpnet sesongen 

for mange av våre yngre utøvere. Stor takk til Jan for flotte rammer på fantastiske 



 

10 

Furutangen! Mange av de yngste ble også med på Tour de Hedmarken i desember. 

Årets siste pallplass sto Liam for da han tok 2.plass i THL Rennet på Lygna rett før 

jul. G15 gutta var også med og fikk ei fin gjennomkjøring i løypene for 

Hovedlandsrennet 2018. 

 

 

Rena 15. mars 2018 

 

Styret 

 


