Årsmelding 2020 Lånke IL ski
Styret har i perioden bestått av følgende:
Leder: Bård Kjesbu
Nestleder: Yngve Hognes
Sekretær: Guri Wangberg
Styremedlem: Jørgen Lerfall
Styremedlem: Oddvar Rønning
Kasserer: Erik Bjørgum
Aktiviteter igjennom året 2020
2020 har vært et veldig spesielt år, da Corona viruset kom kastene på oss i mars mnd. Trenere igjennom
vinteren har vært Yngve Hognes, Bård Kjesbu, Oddvar Rønning og Jørgen Lerfall. Aktiviteten før corona
inntoget var bra i skigruppa.. Vi fikk gått mange skirenn, Dalførekaruseller og god aktivitet i gruppa. 2020
var også en veldig god og snørik vinter, og anlegget på Frigården fikk også gode spor og var godt brukt.
Etter Corona-en kom i mars mnd, ble det helt stille, og ingen aktiviteter ble gjennomført før sommerferien.
Alle planlagte avslutninger, aktiviteter osv ble som kjent avlyst. På høsten var det igjen lov å starte opp med
organisert trening, og da ble det i kjent stil barmarkstreninger på Frigården og inne trening i Elvran. Vi
hadde også innslag av treninger med oppmøte på Prix, hvor vi benyttet området rundt Hellstranda. Dette var
veldig gode økter, og skapte et fint samhold i gruppa. Rulleskiøkter ble også gjennomført.
Det ble gjennomført 3 dalføresamlinger, Meråker, Skjelstadmark og Stjørdalsblink. Videre hadde Lånke
deltakere på sommerskiskole, utøvere på camp Meråker. 3 kretssamlinger ble også gjennomført med
deltakere fra klubben.

Skirenn / Konkurranser
Mange skirenn ble arrangert og deltakelsen til Lånkeløpere var stor. Lånke og Blink arrangerte også MidtNorsk mesterskap sammen. Dette ble et veldig godt arrangement, og Selbuskogen viste seg fra en meget
god side. Vi hadde deltakere på Holmenkollen Skifestival og hovedlandsrennet. Men konkurransene stoppet
fort opp etter Corona dessverre. St Loppet ble avlyst, men det ble avholdt noen Nybrottskarusell, med
naturlig god deltakelse fra Lånke løpere. På sommeren ble det gjennomført rulleskirenn i Blommen, som vi
hadde deltakere på.
Skihytta:
Anlegget bærer preg av slitasje og behovet for oppgradering er stort. Dette er et tema som bør diskuteres
mer i hovedlaget, da betydelige investeringer må gjøres. Og alle planene som ligger for Frigårdsområdet
som det «aldri» blir noe av, ligger som et lokk på engasjementet for å utvikle / oppgradere dagens anlegg.
Dugnad blir naturligvis likevel gjennomført, hvor vi utbedrer traseer og flikker der vi kan.
Hyttestyret sørger for at hyttas utleie og opplegget der går sin gang, og dette fungerer bra.

Økonomi:
Skigruppa har alltid hatt en meget god økonomi, og dette gjelder fortsatt. Kasserer Bjørgum gjør en
utmerket jobb, og har god styring på økonomi biten.
Scooter / Sporsetter ble for øvrig kjøpt inn til en verdi av 130 000,-

Avslutning:
Dagens treningsgruppe holder seg på et stabilt og godt nivå. Det er stor trivsel og godt miljø blant våre
aktive utøvere. Spesielt gruppen fra 2007-2010 er en veldig sammensveiset gjeng, med godt oppmøte på
treningene, og individuell og god pushing på hverandre. Så dette lover godt for rekrutering opp til den
eldste gruppa, som naturlig nok tynnes ut etter hvert som årene går.
Bekymringen som jeg som leder i skgruppa vil uttrykke, er rekrutteringen fra Idrettsskolen. Dette ble tatt
opp for året 2019 også, men lite skjer. Nå ble corona året 2020 veldig spesielt, men vi ser helt klart de
samme tendensen for 2021. Liten vilje fra idrettsskolen til å prioritere ski, og det skal kun benyttes ski når
Frigården har løyper. Dette igjen skaper lite rekruttering i bånn, og på sikt vil skigjengen dale i antall
løpere. Skal man ha som mål å få opp antall skiløpere, må det større vilje til fra Idrettsskolen til å prioritere
de tradisjonelle idrettene i Lånke. Det blir for mye «annet» under vinterhalvåret, og det kan virke litt som
om det er opp til idrettsskolen litt fra år til år hvordan man ender ut her.

Leder Lånke Ski
Bård Kjesbu

