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Styrearbeid 
 
Det har vært avholdt 6 styremøter denne sesongen. Møtene omhandler i stor grad organisering 
av de vanlige aktivitetene til laget, slik som klubbrenn, skisamling og skiavslutning. I tillegg 
går det med noe tid til daglig drift, inntektsmuligheter og styring av utgiftene.  
 
Vi har brukt en del tid på å prøve å engasjere flere foreldre i arrangementene, og har definert 
ulike oppgaver som er delt ut til flere voksne. Dette er publisert på skilagets hjemmesider, og 
har vært godt mottatt. 
 
Ved gjennomføring av klubbrennene har vi tatt i bruk et elektronisk rennprogram som heter 
EQ-timing (Quick timing). Programmet krever internett-tilgang for påmelding og tildeling av 
startnummer, og skilaget har kjøpt inn et trådløst modem til dette. 
Smart-telefoner benyttes som startklokke, og til å registrere innkomsttider, og det er her vi har 
stor nytte og glede av foreldre som stiller opp både som startere, tidtakere og løypevakter. 
 
Nytt av året er at ved klubbrennene i Granumsbygda har vi tatt i bruk huset til Etnedal jeger- 
og fiskeforening som varmestue. Granumsbygda vel har tatt seg av saftservering der, samtidig 
med at de har solgt vaffel og kaffe til store og små. Dette har vært et vellykket tiltak, og har 
gitt klubbrennet en mer sosial ramme enn tidligere. Vi håper vi kan fortsette det gode 
samarbeidet neste vinter. 
 
Dette året var det duket for jubileumsrenn for Jomfruslettfjellet rundt 30 år, og det ble nedsatt 
en komité som startet arbeidet tidlig og godt. Komitéen bestod av rennleder Jan Arild Berg, 
løypesjef Bjørn Nermoen, sekretariat-sjef Syver Øistuen, og markedsansvarlig Robert Esp. 
Leder i skilaget var også med som ansvarlig for matstasjonene.  
Arbeidet som ble lagt ned har gitt arrangementet et stort løft, og vi håper å kunne opprettholde 
dette nivået også for kommende renn. 
 
Etnedal skilag er med i Synnfjell Arrangementer SA, som er et samarbeid mellom flere 
idrettslag. Den 28.-30 juni var skilaget medarrangør på Tour de Synnfjell, i regi av Synnfjell 
Arrangementer. Den 28. juni ble det arrangert rulleskirenn på Bruflat, hvor skilaget var 
hovedansvarlig. 
 
I 2013 ble det gitt tilsagn om kr. 200.000,- i spillemidler for utbedring og opparbeidelse av ny 
skiløype ved skolen. 
Høsten 2013 ble dette arbeidet igangsatt, og den delen som utgjør 2-2,5 km ble ferdig 
grovplanert. Dette var godt nok til at vi fikk tatt den i bruk i vinter, og det ble arrangert to 
klubbrenn her.  
Videre er det søkt om ytterligere 200.000,- til lyssetting av deler av løypa. 
 
Etnedal skilag søkte om og fikk tildelt arrangementet Etnedalsdagene 2014, og overskuddet 
skal gå til det videre arbeidet med lysløypa ved skolen. 
 
 
 



Aktivitet sesongen 2013/2014 
 
Det har vært stor aktivitet blant løperne våre også i år. En liten nedgang fra året før i antall 
deltakere, men ikke skremmende. 
 
Sesongen 2013/2014 ga 393 starter av 72 løpere på 11 arrangement.  
Klassen med størst konkurranse er 2001 årgangen med hele 9 løpere - veldig bra!  
Det var to seniorer som stilte til start dette året.  
 
Også i år har vi vært med i Telenor-karusellen, hvor deltakerpremien har vært drikkebelter til 
alle som har gått mer enn ett renn. 
 
I 2014 hadde vi 12 terminfestede arrangement, derav 10 ordinære klubbrenn, skisportens dag 
og Jomfruslettfjellet rundt. Ett klubbrenn ble avlyst på grunn av arrangør-mangel. Det har 
vært bra med snø, og gode temperaturer, og ingen avlysinger på grunn av været. 
 
Klubblangrenn:  
Av ni arrangerte klubbrenn gikk fem i Granumsbygda, to på skolen, og to i Steinsetbygda. 
Deltakerantallet har variert mellom 21 og 55, med et gjennomsnitt per renn på 39 løpere. 
15 deltakere har gått 9 renn eller flere, mens 3 greide å delta i alle renn.  
 
Skisamling:  
Skilaget hadde samling på Lenningen Fjellstue helga 1. og 2. februar. Oppmøte var kl.12:00 
lørdag formiddag på fjellstua. Etter felles lunsj ble det ei treningsøkt for ungdommene med 
stort innslag av lekbetonte øvelser. Været var preget av snø og vind, så treningsøktene ble noe 
kortere enn planlagt denne helga. 
Lørdag kveld var det felles lek og aking i bakken, frivillig badstuebad, og sosialt samvær med 
pizza og kos. Søndag var det ei treningsøkt med hovedvekt på teknikk før samlinga ble 
avsluttet med felles lunsj. Vel 20 unger deltok på samlinga, men ikke alle var med på 
overnattinga. 
 
Skisportens dag:  
Dagen ble arrangert i bakken ved Lenningen Fjellstue. Gina F. Øistuen stod for den praktiske 
gjennomføringen, og ledet deltakerne gjennom flotte og morsomme øvelser. Ca 25 barn og 
unge deltok, og flere voksne var tilskuere. Det ble også tid til grilling og aking mellom 
slagene. 
 
Langrennstrening:  
Syver Thon, Syver Øistuen og Vidar Lone Lysnes har sammen hatt ansvaret for 
langrennstrening dette året. Fra høstferien har det vært trening hver tirsdag for jenter og gutter 
over 10 år på barmark.  
Etter hvert ble det gjennomført skitrening for de fra 6 år og oppover i Granumsbygda på de 
tirsdagene det ikke var klubbrenn. Hovedsaklig skileik for de yngste og teknikk for de eldste. 
Varierende frammøte også denne vinteren, fra 2 til 7-8 stykker. 
 
Jomfruslettfjellet rundt:  
Dette var det 30. Jomfruslettfjellet rundt som ble arrangert. Årets jubileumsrenn var godt 
forberedt, og tross mye vind over fjellet, så ble arrangementet vellykket.  
Som jubileumsgave til alle deltakerne ble det delt ut en Jubileums-buff, sponset av avisa 
Valdres. 



Med 74 påmeldte (69 startende) i de aktive klassene, og 252 trimere var deltakelsen absolutt 
tilfredsstillende. 
Trimerne kjempet mest mot seg selv og vinden, mens i de aktive klassene var hardere 
konkurranse. Det var til slutt Anders Nøstdahl Gløersen og Mari Eide som ble totalvinnere, og 
kunne innkassere pengepremien sponset av Etnedal Sparebank. 
Mari Eide tok også med seg spurtprisen til Gamlestølen, og i herreklassen var Eivind Bakkene 
raskest på den første kilometeren. 
Lenningen fjellstue sin fjellpris til beste løper over fjellet 20 år eller yngre, ble vunnet av 
Hege Snortheimsmoen og Harald Øygard. 
 
Etnedal skilag er veldig takknemlige til alle velvillige sponsorer som støtter oss i dette 
arrangementet. Det er et viktig og tradisjonsrikt turrenn som skilaget ønsker å satse videre på. 
  
Skiavslutning:  
Tirsdag 6.mai var det duket for årets premieutdeling. Rundt 90 personer hadde funnet veien til 
gymsalen for å ta imot premier og hedre de som hadde gjort en flott innsats i skisporet. 
 
15 løpere var med og kjempet om innsatspremien (deltakelse i 9 eller flere arrangement). Den 
som gikk seirende ut av den duellen i år var Vegard Thon. Gratulerer til ham og alle som har 
vært med denne sesongen. 
 
Etnedal skilag benyttet denne anledningen til også å takke alle foreldre som har stilt opp som 
god og viktig hjelp ved arrangementer og gjennomføring av klubbrenn. 
 
 
 
Representasjon 
 
Langrenn 
 
Valdresmesterskapet i stafett ble arrangert på Åsemyra lørdag 29. mars. Etnedal skilag stilte 
med tre lag; to guttelag og ett jentelag. Det var strålende som og gode temperaturer, som 
gjorde stemningen god, men smøreforholdene vanskelige. 
 
Av de ni deltakerne var det fire debutanter. Vi håper de hadde gode skiopplevelser, og at de 
har lyst til å stille også neste år.  
Jentene gjorde en kjempeinnsats, og fikk med seg bronsemedaljer hjem. Det yngste guttelaget 
endte på 8.plass, og det eldste guttelaget fikk en 5.plass. 
 
Valdres-stafetten er et flott arrangement som gir løperne en mulighet til å bryne seg litt mot 
nye motstandere, og samtidig gir den gode følelsen av å være en del av et lag. Vi håper flere 
fra Etnedal skilag kan stille opp neste gang. 
 
Fire løpere har representert Etnedal skilag på kretsrenn denne sesongen, og det er Gina 
Flugstad Øistuen, Eskild Ødegård, og Sander og Vegard Thon.  
 
I tillegg har Sander Thon deltatt i Hovedlandsrennet 15-16 år, 28.feb.-2.mars, og både Sander 
og Vegard Thon deltok i Ungdomsbirken 9.mars. 
 
Gina Flugstad Øistuen har deltatt i Norgescup og i Junior NM. 



   
Hopp 
 
Det er to medlemmer av Etnedal skilag som deltar i grenen hopp. Det er Jostein Saglien 
Bråten og Ingebjørg Saglien Bråten. Etnedal skilag har ikke noe treningstilbud til hopperne, 
og de er derfor medlemmer i Lillehammer Hopprekrutt, som tilbyr et godt miljø med flere 
hoppere. 
 
De gjør begge en solid innsats i bakken, og har hatt god framgang i vinter. De har begge 
deltatt i Veidekke Cup. 
Av mange gode prestasjoner vil vi trekke fram at Ingebjørg fikk en 1.plass, og Jostein fikk en 
3.plass i Kretsmesterskapet i hopp. 
Ingebjørg har også deltatt i Hovedlandsrennet. 
 
Både Ingebjørg og Jostein har også vært med på klubblangrenn i vinter, og har smakt litt på 
kombinert som et mulig satsingsområde. 
 
 
  
Avslutning 
 
Sesongen 2013/2014 har vært en god sesong, med stor deltakelse både i og utenfor klubben. 
Vi håper flere nye og gamle utøvere vil finne veien til skilagets arrangementer også neste 
sesong. 
Styret i Etnedal skilag vil takke alle medlemmer for flott deltakelse, god dugnadsinnsats og 
frivillighet i året som har gått. 
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