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1. Organisasjon 

1. Styret: 

Leder    Morten Sundal (2018-19) 

Nestleder   Anne Kjøllestad (2018-19) 

Kasserer   Ingrid Nergaard (2018-20) 

Sekretær   Hanne Furuheim (2018-20) 

Styremedlem   Geir Mikkelsen (2018-20) 

Styremedlem   Hilde Evensen (2017-19) 

 

Vara    Stine Lill Svenningsen (2018-20)   

Vara    Geir Lundsbakken (2018-20) 

Vara    Tormod Strand (2018-20)  

 

2. Revisorer: 

Revisor  Ole Erik Hørstad (2018-20) 

Revisor  Helene Herland Bakke (2018-20) 

   

 

3. Hovedtrenere: 

Gruppe Gull/1 (2010 & yngre) Ingunn Løvik 

       

Gruppe 2 (2008/09)   Henriette Melsom 

      Aleksander Stava 

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

   Lene Bjerkestrand 

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

 

4. Valgkomité: 

Leder   Jeanette Merli Moen (2016-19) 

Medlem  Petter Nergaard (2018-2021) 

Medlem  Bjørn Arne Nergård (2018-21) 
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2. Styrets arbeid 

Styret ble innledningsvis i 2018 ledet av Kai Solem, da leder var fraværende i 

forbindelse med jobb. Det har i virksomhetsåret vært avholdt 7 styremøter og årsmøte 

den 22. mars 2018. 

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 

2018 vært med i arbeid relatert til uteområdet ved Rena skole.  

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. Styret har i 2018 deltatt på foredrag og diskusjonsmøter arrangert av 

Elverum idrettsråd, med fokus på antidopingarbeid og frafall i idretten som tema. 

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

og utbedring av lysløyper på Rena og klubbhus ved Rena skole. Det redegjøres kort 

for status i disse prosjektene. 

 

Lysløyper og rulleskianlegg ved Rena skole: 

Åmot kommunes avtale med grunneiere gikk ut 1. januar 2018. Det er ikke styret kjent 

at kommunen har reforhandlet eller inngått ny avtale med grunneier Rustad. Den andre 

delen av lysløypa faller inn på den grunn som kommunen har kjøpt av Liv 

Tollefsen/Ingrid Mørstad. Det ble vinteren 2018 gjort et godt stykke dugnadsinnsats i 

deler av denne løypa, slik at løypemaskin kunne opprettholde løypene ved 

barneskolen. Dette skyldtes enorme snømengder i 2018. Videre har Åslia Skilag på 

dugnad, støttet av Glommen Skog lokalt, gjort større inngrep av hogst og 

traséutbedring sommer/høst 2018. Takket være dette er det igjen åpen for at skiløypa 

kan nyttes av skolen og andre. Forhåpentligvis vil dette hjelpe på rekrutteringen av 

yngre til Åslia Skilag på sikt. Fra kommunens side er det i 2018 gjort forberedelser og 
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grunnlag for reguleringsplan for uteområdet ved Rena skole. Dette inkluderer arbeid 

sammen med Åslia Skilag og Rena IL, som vil etablere kunstgressbane ved skolen. 

Det er enighet hos alle parter om en løsning som gir mulighet for flere gode anlegg 

ved barneskolen. Reguleringsplanen er ute på høring i 2019.  

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 Åslia Skilag. Det er Åmot kommune som står som søker av 

spillemidler for etableringen av rulleskianlegg. Grunneier Ingrid Mørstad (Tollefsen) 

har i møte med Åslia Skilag og Åmot kommune uttrykt seg svært positiv til å stille 

grunn til disposisjon for utvidelse av eksisterende lysløype ved skolen. Dette er et 

arbeid som styret vil følge opp i 2019. 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. 

I 2018 ble det gjort større inngrep i lysløypa i Rena Idrettspark, hvorpå Åslia Skilag 

også har støttet i arbeidet. Denne utbedringen ble gjort for å få en FIS-godkjent 

løypetrasé i sammenheng med gjennomføring av kombinertrenn vinteren 2019. 

Utbedringen var et samarbeid med Rena IL og Forsvaret, men det gjenstår fortsatt noe 

arbeid før man oppnår de krav som er satt fra FIS. 

Avtale med grunneiere for bruk av lysløypa på Klingen gikk ut i desember 2018, og 

ny avtale er om brukstillatelse er inngått for ett år (en sesong). Denne avtalen er 

signert av alle grunneiere, samt grunneier Bjørkholen, noe som gir grunnlag for mulig 

utvidelse av lysløypa. Stolper, armatur og strømkabler på Klingen er generelt utslitt, 

og det vil kreve en større investering å få skiftet ut dette til dagens krav og standarder. 

Noe utbedringer og utskiftninger er gjort gjennom årenes løp, men det må snart til en 

større innsats hvis løypa skal opprettholdes. Grunneierne er i hovedsak svært positive 

til lysløype på Klingen, men noen er bekymret for den belastning dette gir for dyrket 

mark. Det er et ønske om at man ser på mulighet for å legge om traseen ved en 

eventuell utskiftning av stolper og armatur. Enkelte grunneiere har satt særegne 

reguleringer for bruk av sin grunn, noe som vanskeliggjør arbeidet med å opprettholde 

et godt løypetilbud på Klingen. Det er enighet med grunneiere om forlengelse med 

muntlig avtale før hver vintersesong og innen utgangen av oktober måned hvert år.  

Avtalen, som er vederlagsfri, gjøres tilgjengelig på årsmøtet for lagets medlemmer. 
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Klubbhus: 

Åslia Skilag søkte på nytt om spillemidler til klubbhus i 2018, hvorpå søknaden ble 

formelt godkjent uten bekreftelse på tildeling. Ny søknad er fremmet med håp om 

tildeling i 2019. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen er igjen gitt nå 

i 2019 (da den forrige hadde gått ut (2 års godkjenning)). Tidligere er vi tildelt 

gavemidler fra Sparebanken Hedmark, så sammen med egenkapital, dugnadsinnsats 

og eventuelt andre gavemidler, vil oppsett av et klubbhus kunne realiseres. 

Låneopptak for realisering av prosjektet ble godkjent av årsmøtet som ble avholdt i 

2017. Budsjettforslag 2019 ivaretar også dette forhold. Nå som det er fremdrift i 

planene fra kommunens side for uteområdet ved Rena skole, og grunneier Mørstad er 

positiv til videreutvikling av lysløype, synes bygging av klubbhus å være nærmere en 

realitet. 

Samarbeidspartnere: 

Våre samarbeidspartnere for året 2018 har i hovedsak vært: 

• Sparebank1 Østlandet (reforhandles årlig) 

• Furutangen AS (ett år) 

• Sport1 (ett år) 

• Eidsiva (to år) 

• KIWI (Klaus Matsenter) 

Sparebank1 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. Åslia Skilag er 

svært fornøyd med samarbeidet og den støtten vi får fra Sparebank1 Østlandet. 

I mars 2018 gjennomførte vi i samarbeid med Rena alpinklubb, Norges Skiforbund og 

Furutangen AS Kick The Limits (KTL) i Furutangen. KTL er åpent nordisk 

mesterskap i langrenn og alpint for psykisk utviklingshemmede. Arrangementet var en 

stor suksess, og dette gjennomføres igjen i 2019, med en egen økonomisk støtte fra 

firmaet Assister meg. Overskuddet deles likt mellom klubbene. Det ble på nytt søkt 

om kretsrenn i Furutangen i desember 2018, men Åslia Skilag ble ikke tildelt noe 
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arrangement. Åslia Skilag er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med 

Furutangen gjennom flere år, og vi ser 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 periode over flere år. 

Avtalen med Sport1 Rena ble i 2018 reforhandlet, men kun for ett år, i håp om at våre 

medlemmer skal oppleve en forbedring av vareutvalgets bredde og faglig støtte. 

Avtalen innebefatter rabattordninger, bonus av kjøp, samt direkte tilskudd til drift. 

Avtalen vil evalueres i 2019, og man søker deretter å inngå en ny avtale med en av 

sportsbutikkene på Rena. 

Eidsiva Energi ble reforhandlet i 2018 for to år, med krav om synliggjøring i sosiale 

medier. 

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

støtte. Denne går ut i 2019, og styret vil dermed reforhandle en avtale med en 

matvareleverandør på Rena. 

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 spons og samarbeidsavtaler fremkommer av lagets regnskap 

og budsjett. 

Åslia Skilag har i 2018 inngått en samarbeidsavtale med Birken AS for perioden 

2019-21, som knytter oss til gjennomføring av BarneBirken på sykkel på Rena, samt 

oppsett av diverse skilt og sikkerhetsnett og løypevakter på rennet og rittet. Avtalen 

forplikter oss, men gir oss samtidig gode penger i lagskassa. Avtalen fremlegges for 

årsmøtet. 
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3. Økonomi 

Regnskapet på årsmøtet gjelder for perioden 01.01.18 – 31.12.18. 

Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr. 115 480,- for Åslia Skilag. 

Overskuddet er betydelig høyere for 2018 enn det de var i 2017. Inntektene kommer i 

hovedsak fra gode samarbeidsavtaler, egne arrangement, dugnadsinnsats og offentlige 

tilskudd. Medlemsmassen har vært noe synkende i 2018, men vi ønsker oss en vekst 

både blant eldre og yngre utøvere.  

I 2018 hadde vi to større arrangementer i samarbeid med Rena IL, henholdsvis Norges 

Cup i kombinert og Continental Cup Nordic Combined. Avtalen ble gjennomført med 

timeavlønning etter Birken-sats. Det ble i 2018 inngått ny avtale med Rena IL om 

gjennomføring av de samme arrangementene i 2019, men da basert på en 

fastsumsavtale, noe som anses økonomisk gunstig for lagets del. 

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

oppfylt kravene til stipend.  

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 2019 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. Nytt i 2019 

vil være at våre juniorer skal fremlegge bevis på at de har gjennomført Antidoping 

Norge sitt e-læringsprogram Ren Utøver for å tilkomme stipend. 

  

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. 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. Dette vil enkle administreringen og kontrollen med det utstyret laget 

besitter, som nå er fordelt på flere plasser. 
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5. Sportslig oppsummering 2018  

Sportslig sett har det vært et begivenhetsrikt år med mange flotte prestasjoner både 

blant små og store. Vi har arrangert våre tradisjonelle klubbrenn med relativt god 

snittdeltagelse på over 30 gjennom sesongen. På klubbmesterskapet i mars 2018 var 

det 39 deltagere, noe vi er veldig godt fornøyd med. I tillegg har det vært mange unger 

med på det gode lek- og treningsopplegget våre flinke trenere har tilbudt flere dager i 

uken gjennom store deler av året. Tusen takk til dere for den innsats dere legger ned. 

En stor begivenhet i 2018 er at Åslia Skilag, sammen med Rena IL Hopp og Rena 

Alpinklubb, ble tildelt Hedmark Skikrets sin rekrutteringspris pålydende 15 000,- for 

vårt arbeid og samarbeid for barn og unge gjennom Telenor-karusell med påfølgende 

kveldsmat. På arrangementssiden har vi som nevnt arrangert langrennsdelen i 

kombinert NC og COC, samt gjennomført Digeråsen Opp! i oktober. 

Blant våre eldre utøvere har det i året 2018 vært noen prestasjoner som er verdt å 

fremheve spesielt. En enorm prestasjon i 2018 fra en som representerer Åslia Skilag, 

er Tommy Aleksandersen, som ble verdensmester i Ironman 70.3 M40-44 triatlon i 

Sør-Afrika. Våre eldste aktive innen langrenn deltok på Master VM i Minneapolis, 

hvorpå både Finn Magnar Hagen og Ragnhild Bolstad kom hjem med 3 gull hver.  

Høyt rangert er også Stine Johansen sin bronse på 10km klassisk i Junior NM på 

Steinkjer, noe som er å anse som en utrolig god prestasjon. Hun fulgte opp med en 7. 

plass i 5km fristil samme helg. Martin N. Lunde ble nr. 25 på den klassiske delen i 

NM, noe som også er veldig bra. Også i NC har juniorene våre levert gode resultater, 

hvor Franziska Skogsholm og Stine J ble henholdsvis nr. 21 og 22 på sprint i 

Holmenkollen, og Stine J også nr. 5 på 5km fristil. Basert på sine prestasjoner 

gjennom NC fikk Stine J igjen mulighet til å delta i finalen i NC, hvorpå hun ble nr. 6. 

Verdt å nevne er også at Stine J ble kretsmester i Hedmark i klassisk, og at Martin N. 

Lunde, Erlend Andersen og P. Oliver Nergaard fikk sølv i KM stafett for junior i 

slutten av sesongen. Utrolig gode prestasjoner dette også.  

Så skal vi heller ikke glemme at begge våre lag i Holmenkollstafetten 2018 kom hjem 

med premie, noe vi håper å gjenta i 2019. 

 

Rena 4. mars 2019 

Styret 


