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Styremøter
Det har vært avholdt 2 styremøter. 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 J
Løypekjørere
Løypekjørerne har som vanlig gjort en formidabel jobb, det er noe alle bør tenke over som benytter
løypenettet J. Endelig nok snø, det gikk med mange timer på Scooter. Løypemannskapet bestod av
Koordinator Kai Røstadstuen, Svein Nybakke, Leif Anders Strande og Lars Hanserud.
Treninger
Trenerteamet har bestått av:
Mari Overn Løken, Lars Petter Løken, Marthe Marie Flenes Ulven og Thea Sætra (Vinter 2018)
Mari Overn Løken, Marthe Marie Flenes Ulven, Thea Sætra (Høsten 2018)
Høsten 2018 var det ca.20 stk som begynte på utetreningen fom.2.klasse, mandag og torsdag. Vi har
også prøvd ett samarbeid med turngruppa på en nyoppstartet allidrettsgruppe, noe som viste seg å
være veldig populært. Ca.25 unger i alderen 4-6 år har vært med på lek og moro inne i Prestmarka
frem til jul.

Klubbrenn

Det var planlagt 9 skirenn vinteren 2018. Vi måtte avlyse kun 1 renn pga kulde. Snø ble det nok av i
forhold til 2017 J Sikkert takket være at vi kjørte på litt ekstra snø i området ved kuleløype/bålplass
tidlig på sesongen.
Søndag 11.02 ble det gjennomført Gåta banen. Ca.50 personer kom og gikk ut fra Eina. Vi hadde base
innerst i Røyskattlia, hvor det er satt opp skilt med distanser og postkasse J Vi grillet pinnebrød og
ga ut kvikklunch til alle som var innom.
Totalt var det ca.55 forskjellige løpere som deltok på minst ett klubbrenn. Fortsatt synkende trend,
noe som vi ikke har noen god årsak til utenom at det er mindre kull på skolen.
Skiavslutning
Klubbmesterskap i klassisk stil med avslutning og premieutdeling for årets klubbrenn ble arrangert i
Prestmarka 10. mars i strålende vintervær. 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
1500kroner som kan benyttes hos Sport 1 på Raufoss. Heldig vinner her ble Johan Ulven.

Kretsrenn
Vi prøvde oss også på noen kretsrenn/sonerenn også i 2018. Den desidert ivrigste var Hilde Kristine
Flenes Ulven som deltok på mange renn utenfor Eina.
Seniorer
Seniordeltakelsen på klubbrenn har vært på ca. 5 stk pr renn. Det har også vært litt deltagelse i
turrenn, men har ikke antall her.
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. Mye av dette er utfordrende å kjøre når det er
lite snø. Rydding kreves også jevnlig, vi oppfordrer grunneiere og andre interesserte til å ta med seg
«tenongsaksa» når de er ute på tur, og hjelpe til å holde traseen åpen. For snøscooteren bør man ha
en 2 meter fri trase, for løypemaskinen 4 meter. Og med maks høyde på 10 cm på det som står igjen
J Så vær med og hold løypenettet åpent og krattfritt! J
Vi var så heldig å få innvilget hele 200.000 kroner til nytt LED lys i lysløypa fra Sparebankstiftelsen
DNB. Etter en anbudsrunde stakk Hveem Elektro av som vinner, og vi fikk lamper til hele lysløypa!

Og etter en kjempeinnsats av dugnadsgjengen, så ble hele løypa oppgradert på en helg!

Annet
Skigruppen takker alle som har bidratt og ønsker en riktig god sommer J
Eina, mars 2019
Kjell Tore Sætra, Leder

