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Det har vært avholdt 4 styremøter denne sesongen. De fleste sakene på styremøter har
omhandlet den daglige drift av laget og lysløypa ved skolen. Vi har også diskutert
støtteordning til større skirenn. I tillegg bestemte vi oss for å prøve ut Quick Time
rennprogram.
Det har blitt søkt om spillemidler dette året for å oppgradere skiløypa ved skolen. Vi har fått
utbetalt halvparten av summen og det er denne jobben som nå blir prioritert framover.
Lysløypa i Granumsbygda er nå finplanert og ferdig. I løpet av denne sesongen fikk vi strøm i
tidtakerbua og på parkeringsplassen. Dette er nå ei flott skiløype til glede for mange.
Etnedalsdagene 2012 ble arrangert av skilaget sammen med Etnedal Idrettslag. Inntektene
derfra ble delt likt mellom lagene.
I juni var skilaget medarrangør på Tour de Synnfjell sammen med Torpa Ski, Torpa Idrettslag
og Team Synnfjell.

Aktivitet
Sesongen 2012/13 ga 431 starter av 75 løpere på 11 arrangement.
Klassen med størst konkurranse er 2001 årgangen med hele 12 løpere - veldig bra!
Av seniorer er det 4 som har deltatt.
I år, som flere år på rad, har vi vært med på Telenor Karusellen. Deltagerpremie for minst 2
renn i år var matboks og buff.
På årets terminliste stod det 12 arrangement. 11 av dem ble gjennomført. Den eneste
avlysningen skyldtes for få voksne til å arrangere. Været og temperaturer denne sesongen har
vært på vår side, så ingen avlysninger på grunn av kulde.
Skisamling: Skilaget hadde samling på Lenningen Fjellstue helga 26. og 27. januar. Oppmøte
var kl.12:00 lørdag formiddag på fjellstua. Etter felles lunsj ble det ei treningsøkt for
ungdommene med stort innslag av lekbetonte øvelser. Dette var det Hege og Jarle Lundstein
som stod for. Ca. 20 barn var med lørdag formiddag. Noen færre til overnatting. Lørdag kveld
var det sosialt samvær med varm mat.
Søndag var det ei treningsøkt med hovedvekt på teknikk før samlinga ble avsluttet med felles
lunsj.
Klubblangrenn: I år ble det kun 1 avlysning på klubbrenn. Det har vært arrangert renn fordelt
på Steinsetbygda og Granumsbygda. Rennet i Byfuglibygda ble avlyst. Totalt har 75
forskjellige deltatt på klubbrennene, med variasjon på deltakerantallet mellom 10 og 56. 17
deltakere har gått 9 renn eller flere, mens 3 greide å delta i alle renn.
Skisportens dag: Dagen ble arrangert i bakken ved Lenningen Fjellstue. 25 barn og unge var
med på skilek og påfølgende grilling i fint vær.
Langrennstrening: Syver Thon har hatt ansvaret for langrennstrening hver tirsdag for jenter og
gutter over 10 år på barmark. Etter begynt klubbrenn ble det gjennomført skitrening for de fra
6 år og oppover i Granumsbygda på de tirsdagene det ikke var klubbrenn. Hovedsakelig
skileik for de yngste og teknikk for de eldste. Frammøte varierte fra 2 til bortimot 10 stykker.
Jomfruslettfjellet rundt: Perfekt vintervær ga en flott ramme for de 370 som gikk årets renn.
280 trimmere og 90 aktive er muligens den beste deltakelsen noensinne.
Trimmerne kjempet mot seg selv, mens i de aktive klasseneb ble det dødt løp mellom Mari
Eide og Solfrid Braathen. Beste gutteløper (under 18 år) over fjellet ble Erling Moseby, og i
jenteklassen var det Hege Snortheimsmoen som tok Fjellprisen.
Solfrid Braathen gikk ifra over fjellet og tok en grei totalseier i kvinneklassen. I herreklassen
hadde tetbildet forandret seg noe fra spurtprisen. Mot mål kom det to stykker helt jevnt, men
det var Fredrik Ole Oldereid Andersen som fikk foten foran Kristian Braathen.
Skilaget takker alle velvillige sponsorer som har vært med oss i arrangementet. En spesiell
takk til pris-sponsorene; Elkjøp, Gamlestølen, Lenningen Fjellstue og Etnedal Sparebank.
Alle frivillige må også takkes.

Skiavslutning: Søndag kveld var det klart for oppsummering av klubbrenn-sesongen 2013.
Mellom 70 og 80 personer hadde funnet veien til gymsalen for å ta imot premier og hedre de
som hadde gjort en flott innsats i skisporet.
17 løpere var med og kjempet om innsatspremien (deltakelse i 9 eller flere arrangement). Den
som gikk seirende ut av den duellen var Eimund Bergsbakken Røang. Gratulerer til ham og
alle som har vært med denne sesongen.

3 nye æresmedlemmer i Etnedal Skilag
Det var ikke bare de aktive på utøversiden som fikk påskjønnelse på skiavslutningen søndag
kveld. 3 av våre trofaste og innsatsvillige medlemmer ble påskjønnet med æresmedlemskap.
Geir Steinar Loeng meldte før jul fra om at han ønsket å bli medlem i lokallaget der han bor Nordre Land IL. Geir Steinar var aktiv med i skilaget og spesielt hoppdelen mens han bodde i
Etnedal. Han var med å dra i land flere store arrangement i Urbergsbakken og arbeidet fortsatt
for skilaget etter at han flyttet ut av kommunen. Etterhvert ble det mer internasjonale
oppgaver med dømming og som teknisk delegert bl.a. i WM og OL. Som Bjørn Nermoen sa i
talen, så er det et tap for skilaget hvis Geir Steinar melder seg ut. Æresmedlemskapet er den
største takken skilaget kan gi tilbake.
To andre som fikk sitt æresmedlemsskap i skilaget var Allice og Bjørn Nermoen. Formelt
startet Bjørn i skilaget som sekretær i 1986. Etter det har det gått slag i slag med forskjellige
verv og oppgaver. Fram til i dag har han vært med i styret som styremedlem. Bjørn har
engasjert seg mye i Urbergsbakken, men også langrennsdelen av skilaget har nytt godt av
hans innsats. Skilagets protokoll beskriver også mange andre oppgaver som Bjørn har hatt
ansvaret for å gjennomføre. Allice kunne ikke skjønne at hun som ikke hadde hatt ett minutt
med styreverv kunne bli æresmedlem. Desverre er det ofte slik at det er de med verv som blir
lagt merke til.
Allice har ikke trengt noe verv for å markere sin innsats. De som har vært med i skilagets
arbeid, vet at hun sier ja til alle forspørsler - store som små. Alt fra saftservering og løypevakt
til innkvartering av løpere på store arrangement. Slik sett har Bjørn og Allice utført en
komplett jobb. Der den ene har vært med på å ta avgjørelser, har den andre fulgt opp med
praktiske oppgaver for å gjennomføre beslutningene.
Etnedal skilag takker alle tre for flott innsats for skilaget

Representasjon
Valdresmesterskapet i stafett ble arrangert på Leirskogen lørdag 9. mars. Etnedal skilag stilte
med to lag; ett guttelag og ett jentelag. Været var ikke helt som tidligere i uka, med litt snø og
sno, men stemningen var likevel på topp.
Jentene gjorde en kjempeinnsats; de var på 2.plass etter første veksling, og endte til slutt på en
god 4.plass. Og det med to debutanter på laget! Vi gratulerer Kjersti Sogn Bergene, Jeanett og
Camilla Korsvoll.
Guttene hadde også en god start, og vekslet på 3.plass etter første etappe. De kom i mål på
5.plass, etter et spurtoppgjør om 4.plassen. Det var bare åtte sekunder opp til 3.plassen, og det

må vi si er veldig bra! Gratulerer til Erland Sogn Bergene, Eskil Ødegård og Yrjan
Bergsbakken Røang.
Gina Flugstad Øistuen har vært flittig med på kretsrenn. Gina deltok også i hovedlandsrennet
med et absolutt akseptabelt resultat.
Sander Thon var med i Ungdommens Holmenkollrenn og hadde hederlige resultater der.
Både han og bror, Vegard Thon, har også vært flittige deltakere på kretsrenn.
Eskil Ødegård er nykommer på kretsrenn og deltok på to denne sesongen.

Jonas Nermoen, Anders Nermoen og Gina Flugstad Øistuen gikk Birkebeineren for Etnedal
skilag.
Gina Flugstad Øistuen og Sander Thon gikk ungdomsbirken for Etnedal skilag.

Geir Steinar Loeng har representert Etnedal skilag:
Dato:
10.-11.aug. -12
7.-9.des. -12
4.-6.jan -13
25.-27.jan -13
1.-2.feb -13
6.feb -13
8.-10.feb -13
8.-10.mars -13
11.-12.mars -13
14.-15.mars -13
17.mars -13

Sted:
Kuopio
Almaty
Schonac
Vikersund
Westby
Ishpemin
Iron Mountain
Ørnskøldsvik
Kuopio
Trondheim
Oslo

Funksjon:
TD
TD
J
J
J
J
TD
TD
TD
J
J

I tillegg er Geir Steinar norsk representant i FIS’ underkomite for «funksjonærer, regler og
kontroll» (TD- og dommerkomiteen), samt at han er medlem av NSFs Utvikling og
Utdanningskomite sammen med Jonas Nermoen.

Syver Øistuen har vært leder i Valdres Ski. Har og så vært skilagets representant i styret i
Synnfjell arrangement.
Medlem Olav Øverli Minne: Liv Gjertrud Telstø.

Litt om hopprepresentasjonen dette året:
Jostein Saglien Bråten:
Valdres/landkarusellen - Jostein var med på 3 renn og vant alle. Det var 3 deltakere i klassen
13 år.
Veidekkerenn - Smebybakken
Søre Ål lekene
Lobakkrennet
Jønndalen Region cup
Rekrutt rennet Gausdal
Engspretten

1. plass
5. plass
2. plass
4. plass
1. plass
2. plass

2 deltakere
6 deltakere
4 deltakere
7 deltakere
2 deltakere
3 deltakere

Jostein hoppet med ledertrøya i Veidekkecupen til siste rennet.
I Solan Gundersen-rennet ble han nr. 26 av 47 deltakere.
Han deltok i laghopp for Oppland lag 7. Det ble 18. plass av 51 lag.
Største bakke han har hoppet i er K-68.
Beste stilpoeng 16,5
Personlig rekord 60,0 meter.
Ingebjørg Saglien Bråten:
Valdres/landkarusellen - 3 renn. Ingebjørg vant alle. Hun er eneste deltager i klasse 14 år.
Veidekkerenn : Smebybakken
Søre Ål lekene
Lobakkrennet
Jønndalen Region Cup
Rekrutt rennet Gausdal
Engspretten Søre Ål

1. plass
1. plass
1. plass
2. plass
1. plass
1.plass

1 deltaker
1 deltaker
1 deltaker
2 deltakere (6,1 poeng bak 1.plassen)
1 deltaker
1 deltaker

Ingebjørg hoppet med ledertrøya i alle Veidekke Cup-renn.
I Solan Gundersen-rennet ble hun nr. 6 av 8 deltakere.
Hun deltok i laghopp for Oppland lag 8. Det ble en 29.plass av 51 lag.
I Johanne Koldstads minnerenn ble det 2. plass av 3 deltakere.
Største bakke hun har hoppet i er K-68
Beste stilpoeng 16,0
Personlig rekord 32,0 meter.
Ingebjørg er tatt ut fra Norges Skiforbund til Jenteprosjektet Treningsgruppe Sør.
Det er for de som hopper i større bakker og er i RC alder.

Styret takker alle som stiller opp for skilaget og gjør en innsats.

Etnedal 28.05.13
Styret

