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Styremøter 
Det har vært avholdt 2 styremøter 2016.  Sakene på styremøtene var i hovedsak arrangementer, drift 
og økonomi samt at det er blitt diskutert dugnader. Øvrige diskusjoner har blitt tatt ifbm treninger, 
og via Facebook/messenger. Dette har vært ett godt hjelpemiddel for kommunikasjonen i styret, da 
det er få ledige ettermiddager å avse til møter for travle barnefamilier  

 
Løypekjørere 
Løypekjørerne har som vanlig gjort en formidabel jobb.  Løypemannskapet bestod av Svein Nybakke, 
Leif Anders Strande, Per Olav Strande. Som «vikarer» har også Kai Kronberget, Trond Røstadstuen og 
Jan Erik Strande vært med. 

 
Treninger 
Trenerteamet har bestått av: Kari Fremstad, Kjell Tore Sætra, Lars Sangnæs og Arnfinn Ulven (Vinter 
2016) og Arnfinn Ulven, Mari Overn Løken, Marthe Marie Flenes Ulven, Thea Sætra, Kai Kronberget 
og Kjell Tore Sætra. (Høsten 2016) 
I underkant av 30 løpere møtte opp når treningene for ny sesong startet i uke 42. Fram til jul 
gjennomførte vi mandagstreninger innendørs som styrketrening (allidrett) fordelt på to grupper. 
Frammøte på disse treningene var bra hele høsten, totalt har over 40 forskjellige personer prøvd seg 
på ”allidretten”, mens utetreningen bestod av ca.15 personer.  
 

 

 
Klubbrenn 
Det var planlagt 9 skirenn vinteren 2016. Vi måtte utsette 2 som vi valgte å gjennomføre på to 
torsdager når i stedet for skitrening. Dermed fikk vi gjennomført alle 9 skirenn i 2016. Søndag 14.02 
skulle det gjennomføres Gåta banen, dessverre ble det så mildt, og dermed så dårlig føre på deler av 
traseen at rennet ble avlyst. Vi gjennomførte i stedet klubbrenn i Prestmarka. 

Styret i skigruppa 

Leder Kjell Tore Sætra 

Sekretær Lene Tøftum 

Kasserer  

Styremedlem Lars Petter Overn Løken etter Eva Røstadstuen 

Styremedlem Eirik Hamre Korsen 

Styremedlem Svein Ulven 
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 Totalt var det 85 forskjellige løpere som deltok på minst ett klubbrenn. Dette er en relativt stor 
nedgang siden 2015, noe som vi ikke har noen god årsak til utenom at det er mindre kull på skolen.  
Nedenfor følger en oversikt over antall deltakere på skirenn de siste årene: 

År

Deltatt 

på renn

2016 85

2015 125

2014 103

2013 120

2012 122

2011 134

2010 111

2009 110  
 
Sportsgudstjeneste  
Skigruppa arrangerte også i 2016 sportsgudstjeneste i Prestmarka i samarbeid med kirken. Dette har 
blitt en koselig tradisjon som mange setter pris på. I år var datoen 31.Januar. Ca.25 stk møtte opp på 
gudstjenesten.  
   
Skiavslutning 
Klubbmesterskap i klassisk stil med avslutning og premieutdeling for årets klubbrenn ble arrangert i 
Prestmarka 13. mars. Her ble det også delt ut blomster til trenere og løypemannskap. Blant de som 
deltok på samtlige klubbrenn ble det trukket ut et gavekort på 1500 kroner som kan benyttes hos 
Sport 1 på Raufoss. Heldig vinner her ble Viljar Bjerkengen. 
 
Kretsrenn 
Omtrent samme deltagelse på kretsrenn i 2016 som 2015. En stor opptur her var Hilde Kristine 
Flenes Ulven som ble kretsmester i sprint, J13, friteknikk på Svea! (Når hadde vi en kretsmester fra 
Eina sist?)  
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Seniorer 
Seniordeltakelsen på klubbrenn har vært på ca. 8 stk pr renn. Det har også vært litt deltagelse i 
turrenn, men har ikke antall her. Det ble forsøkt gjennomført skirenn fra Gjøvik til Oslo, 
Pendlerrennet. Her kom Trond Røstadstuen inn med bestetid! under vanskelige forhold. For øvrig må  
Skigruppen finne en måte å få inn informasjon om hvem som deltar på renn. 
 
Anleggene 
Eina har ett fantastisk løypenett med tilknytning til blant annet Gjøvik-Oslo løypa.  Det er til sammen 

mer enn 60 kilometer med skiløyper rundt fjorden.  

I Prestmarka ble også i år kjørt krattknuser. Dette hjelper veldig for å holde krattet borte fra løypa, og 

er noe som fortsatt vurderes videre i de andre løypene.  I løpet av vinteren 2016 hogde OVF en del 

tømmer i Prestmarka, noe som også fører til at det ble bedre plass i traseen på en del områder. Det 

ble også gjennomført dugnad i Prestmarka 4-5.november. All småskog mellom klubbhytta og 

bålplassen ble tatt ned for å bedre både lys og akeforhold, noe som hjalp veldig. Vi fortsetter her og 

ved Thune skolen neste år, da snøen kom mye før enn forventet. 

Stolpene til lysløypenettet på østsiden er i svært dårlig forfatning, og det har vært oppe til diskusjon 

på hovedstyremøte. 

 

Ett spørsmål fremover er selvsagt hvordan vi skal få opp igjen tallen på de aktive innen ski, er det 

noen som har tips så tar vi gjerne imot. 

Skigruppen takker alle som har bidratt og ønsker en riktig god sommer  
 
 
 
Eina, mars 2017 
Kjell Tore Sætra, Leder 

 


