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Styrets sammensetning 2020/21 
  
Leder:        Randi Budahl 
Kasserer:       Ruth-Marie Høilund Ler   
Sekretær:      Siri M Kleppa  
Sportslig Leder:    Jørgen Bartnes  
Styremedlem:     Espen Lorentzen 
    
     
Andre verv 2019/20 
 
Medlem til valgkomitèen:       Espen Lorentzen 
Nestleder Akershus Skikrets:  Jarle Rogndokken   
Barneidrettsansvarlig:             Christian Gjertveit 
Rennleder:                           Jørgen Bartnes 
 
 Det er ikke utbetalt noen form for lønn eller godtgjøring til styrets medlemmer  
 
 Styremøter og andre møter i klubben:  
 
Det er avholdt 6 styremøter siden sist årsmøte, i tillegg til mailutveksling og telefonsamtaler. 
LG og SSK har hatt to felles samarbeidsmøter.  
Det har også vært avholdt trenermøter og rennmøter.  
Leder har deltatt på møter i hovedstyret. 
 
 
Andre møter:     
 
Leder og sportslig leder deltok på høstmøtet i Akershus skikrets. 
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Vi legger bak oss en sesong som har vært sterkt preget av Covid -19. Så godt som alle skirenn 
i vårt distrikt ble avlyst, også vårt eget renn Hvalstjernrennet. 
Det har heller ikke vært mulig å gjennomføre karusellrenn eller klubbrenn. 
Langrennsgruppa har gjennom hele sesongen forholdt seg til skiforbundets coronaveileder og 
de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer.  Vi har også hatt dialog med 
kommunelegen. Det er derfor ekstra gledelig at vi har klart å opprettholde treninger og 
skiskole gjennom hele sesongen, selv om restriksjonene har påvirket innholdet i treningene. 
Sosiale tiltak som f.eks. kveldsmat og avslutninger har dessverre utgått. I midten av februar 
ble det strammet ytterligere til, og det ble gjort tilpasninger i treningsgruppene for å 
imøtekomme nye og strengere retningslinjer. Gruppene fikk blant annet ulike 
oppmøtetidspunkt og oppmøtested, for å unngå mange mennesker på samme sted. Vi tar med 
oss erfaringene videre inn i en ny sesong. 
 
  
Treningsgrupper: 
 
Det har vært 4 faste treningsgrupper sesongen 20/21.  
Gruppene er inndelt etter alder. 
Mandag og torsdag er faste treningsdager for de tre yngste gruppene. Mandag, onsdag og 
torsdag er treningsdager for den eldste gruppa. 
 
2012/13-gruppa. 
Hovedtrener: Karianne Skotte Lauritzen 
Faste hjelpetrenere: Ruth-Marie Høilund Ler og Erik Ahlsen 
Gruppa benytter Facebook   og Spond som kommunikasjonskanaler. 
Treninga startet etter høstferien. 
Gruppa trener hver mandag 
Gruppa har bestått av totalt 23 utøvere.  
Gjennomsnittlig oppmøte på barmark: 7 
Gjennomsnittlig oppmøte på snø: 18 
Gruppa har utøvere fra alle skolene i Fet, i tillegg til Skjetten, Sørumsand og Vigernes. 
 
Trener melder at det har vært en fin gruppe som har «satt seg» i løpet av sesongen. 
De har gått mye på ski, med fokus på skiglede og mestring. De har gått den store runden og 
øvd mye på å kjøre bakker, i tillegg til leker og stafetter. Det har det vært merkbar positiv 
utvikling i løpet av vinteren. De har også hatt hodelyktturer ute på Hvalstjern. 
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Det er stor spredning i ferdighetsnivået, så gruppa har ofte vært delt i to. 
Trener har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre på at barna synes det er gøy med skitrening.   
En veldig positiv barnegruppe. 
 
 
2010/11-gruppa: 
Hovedtrenere: Pål Simensen og Magne Hertzenberg 
Gruppa benytter Facebook og Spond som kommunikasjonskanaler. 
Treninga starta etter høstferien. 
Gruppa trener hver mandag, 1t.30 min 
Gruppa har bestått av 21 utøvere. 
Gjennomsnittlig oppmøte: 15.  
Det har kommet til få nye utøvere denne sesongen, og noen har sluttet i løpet av sesongen. 
 
På barmark ble det fokusert på rulleski. 
Etter at snøen kom, har det vært noen hodelyktturer til skihytta og på Hvalstjern. Det ble 
prioritert klassisk i kuldeperioden i januar/februar, og noe mer skøyting i mars. 
Det har vært fokus på at utøverne skal holde avstand til hverandre under trening, så en del 
øvelser har vært unngått.  
Trenerne opplever gruppa som en positiv og treningsvillig gjeng 
 
 
2008/09-gruppa: 
Hovedtrener: Thomas Støvind Berg 
Faste hjelpetrenere: Werner Sørensen, Ken de Paoli, Hanna Romstad ( mandag), 
Hans-Petter Lade, Elisabeth Østvang og Heidi Vogt av og til. 
Gruppa benytter Facebook og Spond som kommunikasjonskanaler. 
Trening mandag og torsdag, 1t 30 min 
Gruppa består av 20 utøvere. 
Gjennomsnittlig oppmøte barmark: 10 
Gjennomsnittlig oppmøte snø: 13 
  
Gruppa har vært stabil, med en tilnærmet fast gjeng, noen sluttet før denne sesongen og 2-3 
utøvere har kommet til 
Rulleski ble prioritert i barmarksesongen. Målet var at alle i gruppa skulle klare å gå 3 km, 
noe alle klarte før snøen kom. 
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På ski har gruppa hatt flere turer mot skihytta og på vannene i løypenettet. Ellers har 
treningene bestått av lek og aktiviteter i lysløypenettet. Øvelser med nærkontakt har også i 
denne gruppa vært unngått. 
Alt i alt en positiv og treningsvillig gjeng. 
 
 
Team Mix:  
Gruppa består av utøvere fra 2003-2007 
Totalt ca. 15 utøver. Oppmøtet har variert fra 5-10 deltagere, ca. 7 i gjennomsnitt. 
Hovedtrener: Sindre Økern. 
Kontaktperson: Simen Vestli. Har fungert som bindeledd mellom trener og styret/ sportslig 
leder. 
Treningsdager: mandag, onsdag og torsdag, 
Det har vært noe samarbeid med Skiskyttergruppa.  
 
I barmarksesongen ble det fokusert på rulleski., fast oppmøtested var Hovinhøgda skole. En 
del økter ble også gjennomført på beina. Det ble bl.a. løpt intervaller i Falldalen og 
Løkenåsen. 
Gruppa har stor variasjon i nivå og alder, så det har vært utfordrende med bare en trener.  
Utøveravtalen for de eldste på Team Mix er videreført. Avtalen går ut på at de betaler en fast 
avgift mot at de de får klubbtøy. De må da hospitere på de yngre gruppene som trenere, samt 
er forplikte seg til å bruke klubbtøyet. 
 
 
Team Romerike ski: 
Team Romerike ski er et treningssamarbeid på Romerike for junior og senior.  
Team Romerike eies av Bjerke I.L. ski, Eidsvoll Værks skiklubb, Fet skiklubb, langrenn, 
Frogner I.L., Gjerdrum I.L. langrenn, Nes ski og Ullensaker skiklubb. Den enkelte utøver 
signerer avtale om hel eller halv deltagelse. Fra Fet skiklubb har 8 utøvere deltatt denne 
sesongen. Tommy Johansen har vært Fet skiklubbs kontaktperson og bindeledd. 
 
 
Rekruttering:   
 
Skiskolen er vår viktigste rekrutteringsarena. Det er herfra de aller fleste barna i den yngste 
gruppen (8 år) kommer fra. Vi har som tidligere år gjennomført dette på mandager. Oppstart i 
januar. Skiskolen ble gjennomført totalt 7 mandager. Det var ekstra stor interesse for skiskole 
i år. Men siden vi måtte gjøre noen covid-tilpasninger, ble det satt et maksantall på 70 unger. 
Dermed ble det ventelister og i starten var det over 20 på ventelisten. 
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Christian Gjertveit har vært ansvarlig leder. Mange av våre eldre ungdommer var med som 
trenere. (Synne Hestvik, Emilie Ihle, Emma Aune, Daniel Solstad, Mari Bartnes, Marie 
Sveen, Eirin Mansaas Sletten og Henrik Bartnes) 
Det ble gjort Coronatilpasninger i forkant, barna ble bl.a. delt inn i kohorter etter hvilken 
skole de kom fra. Barna fikk utdelt vester med ulik farge som de ulike kohortene brukte hele 
vinteren. 
 
 
Arrangement/aktiviteter: 
 
En rekke planlagte aktiviteter og arrangement ble avlyst eller endret denne sesongen som en 
følge av restriksjonene rundt Covoid-19.  
 
  AVLYST: 

• Sommerskicampen  
• 59 grader nord  
• Snøsamling Ilsetra 6.-8. desember  
• Bruktmarked 
• Smørekurs med Foss sport 
• Hvalstjernrennet 24. januar 
• Karusellrenn 

 
Det ble jobbet mye med planlegging av et klubbrenn. To datoer var aktuelle, 6.februar og 
6.mars. Funksjonærlisten ble grundig gjennomgått, og smittevernplanen var klar. 
I samråd med kommunelegen ble vi allikevel frarådet å arrangere.  

 
 

GJENNOMFØRT: 
• 24-timers rennet. 

Som et alternativ til ordinært klubbrenn ble det arrangert 24-timers renn 5.-6- februar. 
Dette var et Coronavennlig arrangement, hvor man kunne gå når som helst og hvor 
som helst i løpet av et døgn, og all aktivitet ble til slutt summert. Vår hovedsponsor  
Setskog-Høland sparebank sponset med nesten 2 kr. pr. km. Totalt ble det gått nesten 
9000 km. fordelt på 503 deltagere.  Det var gratis deltagelse, og de som meldte inn 
aktivitet fikk et fint pannebånd med Fet skiklubb- logo. Der var også uttrekkspremier 
fra Foss sport. Langrennsgruppa hadde stand ved «Skauen» fredag kveld og lørdag. 
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Lørdag var også skiskyttergruppa med.  På Tretysjøhytta og Breisjøen var det bål. 
Dette var en god måte å markedsføre klubben på, og vi fikk mange gode 
tilbakemeldinger fra deltagerne. Et konsept vi ønsker å videreføre neste sesong. 
 

• Treninger/skiskole 
Det er gledelig at det har latt seg gjøre å gjennomføre ordinære treninger og skiskole 
gjennom hele sesongen.   
 

 
Resultater: 
 
Denne sesongen har de aller fleste skirenn vært avlyst. « Eliteidrett» har imidlertid vært 
unntatt de strenge forskriftene, og det har vært noen Norgescuprenn. 
  
Romjulsrennet på Geilo: 
Espen Aakervik vant klassen sin (M19/20) og hadde dagens tredje raskeste tid av alle som 
gikk 15 km (han ble slått med 1 min og 13 sek av Pål Golberg i seniorklassen). 
 
Daniel Aakervik vant klassen sin med 43 sek. 
 
 
Norgescup for senior i Førde: 
Sprint fristil på fredag: 
Her deltok kun Simen Øiseth fra Fet. Han ble nr. 83. 
  
15 km fristil på lørdag: 
Espen Aakervik ble nr. 46 
Simen Øiseth ble nr. 90 
  
15 km klassisk på søndag: 
Espen Aakervik ble nr. 10 
Simen Øiseth ble nr. 85 
  
  
I tillegg deltok Simen Øiseth på sprinten i sesongåpningen på Beitostølen. Der ble han nr. 67. 
Han deltok også på sprinten på Norgescup for senior på Gålå der han ble nr. 67. 
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De litt eldre utøverne gikk en del treningsrenn/testløp enten i regi av TRS eller konkurranser 
som vi lagde selv ved å invitere med konkurrenter på treningene. Espen og Daniel deltok i 4 
treningsrenn innad i TRS og dessuten en håndfull egenkomponerte treningsrenn.  
 
Åsenrennet ble arrangert 6. og 7. mars med flere deltagere fra Fet skiklubb. 
 
 
 
Kurs/ skolering: 
 
TD kurs: 1 fra langrennsgruppa (Per-Jacob Ølstad) har gjennomført TD-kurs. 
 
 
Informasjon/ hjemmeside:  
 
Langrennsgruppas hjemmesider har vært oppdatert jevnlig. 
 Det har vært sendt ut 3 informasjonsmailer fra langrennsgruppa, hvor det har vært samlet 
informasjon om ulike ting. 
Det har også gått ut mail om spesifikke hendelser. 
Facebook er brukt mye, både langrennsgruppas sider, og de enkelte treningsgruppenes sider. 
Ofte er det delt info fra hjemmesiden til FB-sider. 
Alle gruppene har i løpet av sesongen gått over til Spond for å melde seg på treninger. I 
forbindelse med Corona er det viktig med påmelding til hver trening. 
 
 
Dugnadsarbeid: 
 
Snøproduksjonen var den største dugnaden denne sesongen.  
Langrennsgruppa har også deltatt på arbeider ifm. etablering av nye strømforsyningsskap til 
viftekanonene og håndmåking av snø innover i løypenettet ved flere anledninger. 
 
 
Annet arbeid i langrennsgruppa: 
 
Leder av langrennsgruppa og leder av skiskyttergruppa har samarbeidet om en felles  
« Guide» ( Slik vil vi ha det i klubben) for Fet skiklubb. 
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Styret i langrennsgruppa har jobbet med årshjul. 
 
 
Fremover  
 
Det er fortsatt en utfordring å dekke alle verv og roller i langrennsgruppa. Dette må det jobbes 
videre med å få på plass.  
Vi vil også jobbe videre med å formalisere felles treninger med skiskyttergruppa for Team 
Mix.  
Langrennsgruppa har som mål å ha med flest mulig lengst mulig, og det må jobbes for å 
hindre/redusere frafall. 
 
Vi vil til slutt takke alle trenere og foresatte som har bidratt gjennom sesongen. En stor takk 
til driftsgruppa og «Kara» som legger til rette for snøproduksjon og løypekjøring! 
Vi ser frem mot en ny sesong! 
 
 
Gan 24.03.21 
 
Leder av langrennsgruppa 
Randi Budahl 
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