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Organisasjon 
 
Styret har siste år bestått av: 
 Leder:   Ingrid Sveen 
 Kasserer:  Karl Nerem 
 Sekretær: Syver Øistuen 
 Styremedlem: Siv Byfuglien    

Bjørn Nermoen 
   Hege Lundstein 
 
Arrangementsansvarlig klubbrenn: 
Steinsetbygda: Tore Hagaseth, Aud Norun Lie, Marit Lund 
Granheimsbygda: Gjermund Granum, Hanne Byfuglien, Syver Øistuen og Ingrid Sveen 
Byfuglibygda: Inger Anna Bergene Garli, Rune Garli 
 
Ansvarlig merkerenn: Jan Arild Berg 
 
Hoppkomitè: Anne Saglien 
           Gunnar Bergene 
           Terje Kompen 
           Bjørn Nermoen 
 
Det har vært avholdt 3 styremøter i tillegg til eget møte for evaluering av Etnedalsdagene. Vi 
gjennomgikk det vi hadde gjort samtidig som vi skrev ned oppgaver som kommunen kan 
være behjelpelig med. Dette ble levert kulturkonsulenten.  
De fleste sakene på styremøter har omhandlet den daglige drift av laget i tillegg til å danne en 
egen hoppkomite. 
Det har blitt søkt om spillemidler i år også, og vi har fått tildelt omsøkt beløp av spillemidlene 
- kr 121 000,-.  
Vi var ikke på noen sikker plass etter at Valdresregionen hadde fordelt antatt tildeling, men 
heldigvis har de funnet mere penger når fylket skulle behandle søknadene.  
 
Dugnadsjobben i fjor – Etnedalsdagane sammen med Høljarast Idrettslag og ny jobbing med 
Rakfiskfestivalen.  
 
 
Aktivitet 
 
I år, som i fjor, har vi også vært med på Telenor Karusellen. Deltagerpremie for minst 2 renn 
var drikkeflaske, lue og buff. Vi har gitt tilbakemelding om god respons fra deltakerne og at 
deltakerpremie er motiverende for de små. 
 



Skisesongen skulle egentlig startet med samling på Røde Kors-hytta, men denne ble utsatt på 
grunn av kulde til andre helga i februar. Ca. 30 unge pluss noen foreldre var med fra lørdag 
formiddag til søndag. Lørdag arrangerte Allic og Bjørn Nermoen skileik med alle barna. 
Søndag hadde Syver Thon et opplegg med skøyting. På kvelden ble det sosialt samvær med 
varm mat.  
 
Klubblangrenn: I år ble det en del avlysninger og flytting av renn på grunn av kulda. Det har 
blitt arrangert 6 klubbrenn fordelt på Steinsetbygda, Granumsbygda og Byfuglibygda. Totalt 
har 77 forskjellige deltatt på klubbrennene, med variasjon på deltakerantallet mellom 22 og 
54. 21 deltakere har gått 6 renn eller flere, mens 2 greide å delta i alle renn. Totalt har det vært 
8 arrangement. 
 
Merkerenn: Det har vært arrangert 1 merkerenn i Granumsbygda med 46 deltakere.  
  
Skisportens dag: Denne ble arrangert søndag 18. april på Lenningen. Været var ganske grått 
fra morgenen, men ble bedre utpå dagen. 26 barn var med på skileik med en enkel versjon av 
langrennscross. Etterpå var det grilling i tillegg til lek og moro i bakken. 
 
Langrennstrening: Hege Lundstein og Syver Øistuen 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 7-8 til bortimot 15 stykker. 
 
Jomfruslettfjellet rundt: Årets renn ble arrangert på Gamlestølen. Geir Strandbakke og Unni 
Persson Moseby ble totalvinnere i årets utgave av Jomfruslettfjellet rundt. Begge tok med seg 
hovedpremien sponset av henholdsvis Elkjøp og Maxbo. I tillegg  
fikk de også med den første Fjellprisen som ble delt ut etter initiativ fra Lenningen Fjellstue. 
Spesielt i herreklassen var det jevnt hele runden og med en seiersmargin på bare 6 sekunder  
vitner om det. Gledelig var det at vår egen "skøyteløper" Jonas Nermoen viste at han også kan 
gå klassisk ved å bli nr 2.  
 
Årets spurtpris sponset av Gamlestølen turistsenter gikk til den mer spurtsterke yngre garde. 
Eivind Bakkene og Ragnhild Fauchald var de som var raskest etter 2 km. Vel 50 løpere gikk i 
aktiv klasse.  
 
Den store massen fant vi blant trimmerne. Nesten 300 stykker valgte å bruke søndagen på 
enten den korte løypa (ca 10 km) eller hele runden på ca. 25 km. Været tatt i betrakning så er 
vi imponert over den den oppslutningen.  
 
Skiavslutning: Jonas Nermoen og  Helene Lund var hyret inn for å dele ut premier på 
skiavslutningen som i år ble avholdt på skolen. Årets innsatspremie ble tildelt Ragnhild 
Flugstad Øistuen. 
 
Hopp: Urbergsbakken har vært brukt til hopptrening og lek gjennom hele vinteren. 
Hoppgruppa i Etnedal Skilag arrangerte hopprenn i Urbergsbakken fredag 6. mars 2009. Dette 
ble arrangert i forbindelse med Valdreskarusellen i hopp. Det er mange år siden det har vært 
aktivitet i Urbergsbakken, men hoppgruppa i Etnedal Skilag med Anne Saglien i spissen har 
gjort en formidabel innsats for å få bakkene i anlegget i stand igjen. Hopprennet ble stilfullt 
åpnet med fyrverkeri, og det var en god stemning i bakken som førte til mange gode hopp.  



 
Representasjon 
 
Deltakelsen på kretsrenn har vært noe mindre i år enn i fjor, samlet på hopp og langrenn. 
Topp-plasseringen har uteblitt, men avstanden fram har ikke vært avskrekkende. Det viktigste 
for de yngre er å være med og ha skiglede. Det ser ut som vi har lykkes med, i og med at 
mange er med på flere renn.  
 
Etnedal Skilag stilte med 5 stafettlag i årets Valdresmesterskap. Selv med mange debutanter 
og unge lag i enkelte årsklasser, beit vi godt fra oss.  
Jentene gjorde det plasseringsmessig best med ett sølv og en bronse.  
Guttelagene fikk ikke pallplasser denne gangen. Tidsmessig var de ikke langt bak, spesielt 
med tanke på at flere av løperen kan stille opp igjen i samme klasse i mange år enda.  
Bronse til seniorlaget må også nevnes. 
 
Jørgen Norling og Anders Nermoen gikk Birkebeineren for Etnedal skilag. 
  
For Jonas Nermoen ble ikke årets sesong like god som i fjor. Mange faktorer spiller inn, men 
en ankelskade kan nok ta på seg noe av skylden for at framgangen ikke fortsatte som i fjor. 
Likevel lar det seg høre med 6. plass individuelt i NM og 2. plass i lagkonkurransen i NM, 
samt deltakelse i prøve-VM i Holmenkollen.  
 
Geir Steinar Loeng fortsatte der han slapp i fjor med oppgaver i inn og utland som 
hoppdommer og TD. Den mest prestisjefulle oppgaven var nok å delta som TD i OL i 
Vancouver. Styret har ikke den fulle historiske oversikten, men antar at Geir Steinar er 
Etnedal skilag sin første representant i OL noensinne.  
 
Anne Saglien har representert Etnedal skilag i Valdres hoppteam og vært medlem av 
hoppkomiteen i Oppland skikrets. 
 
Anne Flugstad Øistuen sitter i skistyret i Oppland skikrets. 
 
 
Styret takker alle som stiller opp for skilaget og gjør en innsats.  
 
 
 
 

Etnedal 01.06.10 
 

Styret 


