
Å rsberetning Skigruppa  
Lærdal Idrettslag 2017 

Skigruppa har i år 2017 bestått av:  
 Heine Johannes Linga- leiar 

 Ida Rudningen – nestleiar og alpint ansvarleg 

 Birgit Lunde- styremedlem, langrenn og trim ansvarleg 

 Odd Magne Husum - kasserar 

 

 Ingen varamedlem 

 

Generelt 
2017 var eit under middels år for skiaktiviteten i gruppa. Dårleg ver og lite snø medførte flytting av 

cuprenn til Maristova og redusert antall cuprenn frå 4 til 2. Dette medførte igjen redusert antall 

deltakarar. Prosjekt fjerning av PCB armatur i lysløype Kvamme er avlutta med godkjent rekneskap. 

Prosjektkonto blir avslutta i 2018 og restsum overført til driftskonto til skigruppa. 

Det har vore utført ein jobb med å få registrert inn antall medlemmer i nye medlemsregisteret på 

nett.  Dette er no tilnerma rett og blir betre for kvar gong registeret blir  oppdatert .  

Maristovedilten hadde 40 års jubileum med god oppslutning 

Medlemstal 
Registrert antall deltakarar på aktivitet gjennom Klubbadmin på nett er ca 60, dette inkluderer dei 

som har starta i cuprenn i 16 og 17 pluss nokon av dei skiaktive foreldra, inkludert styret. 

Maristovedilten må registrerast som eigen aktivitet. Dette er ikkje gjort då dei fleste av startande 

ikkje er registrert på klubbadmin. Denne jobben skal utførast i 2018. Totalt aktive i skigruppa og 

Maristovedilten er litt over 200 personar frå alderen 2år og oppover. 

Aktivitetar 

Cuprenn 

Det var planlagt 4 cuprenn i 2018, kun 2 vart gjennomført. 

Renn 1, avlyst pga manglande snø  

Renn 2, avlyst pga manglande snø 

Renn 3, 25.02.2017, arrangert på Maristova, 14 deltakarar. 

Renn 4, 11.03.2017, arrangert på Maristova, 20 deltakarar.  

Totalt 29 individuelle deltakarar. Ver og føreforhold tatt i betraktning var det ok. Imponerande at 

vaksne og ungar stiller opp sjølv om forholda ikkje ligg heilt til rette. Klassisk premieutdeling vart 

gjennomført på Borgund Samfunnshus saman med Hegg skyttarlag og Borgund Barneidrett. Det vart 

servert pølser, kaffi og kaker. Alltid triveleg. 



Maristovedilten-40 års jubileum 

Dilten vart gjennomført laurdag 5. september og samla som vanleg mykje folk. Godt ver, 40 års 

jubileum og termokopp til alle deltakarar gjorde til at 173 deltakarar gjennomførte turen frå 

Kyrkjestølen til Maristova. Stas og arrangera når oppmøte er slik.  Komiteen har i mange år bestått av 

Birgit Lunde, Siv Tufte og Dagfinn Tufte, sistnevnte med 40 turar og nesten 40 år som arrangør.  Siv 

og Dagfinn takka i fjord av og Linda Linga og Anne Nedrehegg går inn som nye komite medlem. Laget 

mottok også 15000,- i støtte frå Indre Sogn sparebank som vart nytta til deltakar gåver ved 40års 

jubileet. 

Skibuss 

Planlagt skibuss laurdagane frå 14. januar til 1. april frå Lærdal til Filefjellheisen. 

Dette måtte avlysast etter 3 laurdagar med henholdsvis 11, 5 og 4 passasjere og ein rekning på ca 

23000,- for januar månad. Kommunen hadde varsla støtte med kr 30000, men med ny leverandør, 

Nettbuss, som har vesentleg høgare pris pr tur gjekk ikkje dette opp. JVB har slutta og køyre denne 

ruta og ville ikkje gje tilbod for 2017 sesongen. Sjølv om pris pr prs blei auka frå 60 til 80 kr var dette 

langt frå nok. Dårlige snøforhold kan vera medvirkande årsak til dårlig oppmøte. Lærdal kommune 

har ikkje utbetalt støtta som var lova. Skibuss vert ikkje sett opp i 2018, sjå rekneskap. Ny vurdering i 

2019. 

Ski og vinterutstyr, salgs og byttedag  

Planlagt skibyttedag 25. november vart ikkje gjennomført. Denne dagen vart nytta til jubileum for LIL 

hovedlaget. Me hadde søkt om, og fått tilsagn på, materiell frå Nasjonal byttehelg, men dette vart 

ikkje godkjent av sponsorane til LIL som meinte dette kom i konflikt med deira sponsing. Dette var 

veldig synd då dette er eit godt tiltak.  

Diverse 

Sesongen 2017 vart avslutta vesentlig betre enn den starta. Mykje snø førte til løypekøyring allereie 

frå desember. Akedag i romjula med kjempe oppmøte, over 50 personar var innom. Bålpanne og 

pølsegrilling. Lysløypa blir mykje brukt. Nye lys, flotte snøforhold og meir oppmerksomheit rundt 

aktivitetane gjer til at det er aktivitet der dagelig. Skigruppa har oppretta eige facebook side der me 

prøver legga ut oppdataret info om ver, føre og aktivitetar.  

I oktober 2017 var det eltilsyn i lysløypa og det kom  inn anmerkningar som må utbetrast før mai 

2018. Skigruppa forsøker og løyse dette sjølv gjennom ØE. Om dette ikkje går dekkar hovedlaget for 

utgiftene med nødvendige reparasjonar. 

 

 

 

Heine Linga, leiar 

Borgund 04.02.18  


