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HOVEDSTYRET: 
 
I sesongen 2020-2021 har styret bestått av følgende: 
 
Leder Jørgen Bartnes 
Nestleder Jarle Rogndokken 
Kasserer Stine Heggedal 
Sekretær Hans Petter Buvik 
Langrenn Randi Budahl 
Skiskyting Gunn Marit Høistad 
Turlangrenn Thor Ivar Doknæs 
Teknisk drift anlegg Ole Kristian Amundsen 

 
 
Styret har hatt 6 ordinære styremøter. De flest har blitt gjennomført digitalt pga. covid-
restriksjonene. Denne årsmeldingen beskriver aktiviteten i sesongen 2020-2021, fra siste 
årsmøte. De økonomiske rapporteringene gjelder regnskapsåret (kalenderåret) 2020. 
 
MEDLEMMER: 
Antall medlemmer: 696, av dette 271 kvinner - 425 menn. 
Medlemsmassen er ganske stabil og nesten 400 er definerte som aktive medlemmer. 
 
 
ARRANGEMENT 2020-2021: 
Det har vært et utfordrende år pga. covid-pandemien og veldig begrensede muligheter for å 
gjennomføre arrangementer. Kun to skirenn, Norgescup i skiskyting (toppidrett) med renn 
både lørdag og søndag samme helga i februar. I tillegg er det gjennomført et 24-timersrenn 
med registrering av flest mulig kilometer i løpet av 24 timer. 
 
 
SPORTSLIG: 
Sportslig har denne sesongen vært veldig spesiell med få skirenn pga. covid-restriksjonene. Se 
likevel gruppenes årsmeldinger for mer detaljer om resultatene og aktivitetene. 
 
Skiskyttergruppa jobber stabilt og godt. Treningene har blitt gjennomført innenfor covid-
restriksjonene i de 4 treningsgruppene. Det er ikke så mange resultater å vise til blant de 
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yngste denne sesongen, da det meste av renn som skulle vært arrangert, har blitt avlyst. Men 
blant de som har fått delta på renn, har det vært flere gode prestasjoner. Det er også 
gjennomført noen interne testrenn med tidtaking, for å få rennfølelsen.  
Resultatmessig er Johannes Dale sine prestasjoner helt spesielle for klubben. Hans første WC-
seier kom i vinter og sammen med 2. 3. og 4. plass individuelt i VM er dette veldig bra. I den 
totale verdenscupen ble han nummer 5. Andre som har fått konkurrere under 
toppidrettsregimer er Sverre Glomnes og Morten Sameien som har deltatt på Lerøy Cup 
denne vinteren. 
 
Langrennsgruppa fortsetter med stabil stor treningsaktivitet, og med noen covid-tilpasninger 
har treningene blitt gjennomført nesten som vanlig. Denne sesongen har det vært 4 
treningsgrupper i tillegg til ekstra stor interesse for skiskolen. Skiskolen er ledet av egne 
ungdommer og gjennomført med covid-tilpasset organisering. Nytt for sesongen har vært 
Team Romerike ski som er et treningssamarbeid på Romerike for junior og senior. Fra Fet 
Skiklubb har 8 utøvere deltatt. 
Noen av de eldste har fått gått skirenn (toppidrett), og der har siste års junior, Espen 
Aakervik, markert seg veldig godt med en 10. plass i senior norgescup i Førde. Noen andre 
har også deltatt på renn, bl.a. Åsenrennet 6. og 7. mars. 
 
Denne sesongen fikk vi ikke gjennomført noen karusellrenn. Det ble jobbet mye med 
planlegging av et erstatningsrenn, et par datoer ble forsøkt og bl.a. smittevernplanen var klar. 
I samråd med kommunelegen ble vi likevel frarådet å arrangere.  
Som et alternativ til ordinært klubbrenn ble det arrangert 24-timers renn 5.-6- februar. 
Dette var et Covid-vennlig arrangement, hvor man kunne gå når som helst og hvor som helst i 
løpet av et døgn, og all aktivitet ble til slutt summert. Totalt ble det gått nesten 9000 km. 
fordelt på 503 deltagere.   
 
Turlangrennsgruppa har også tilpasset sin aktivitet. Dvs. at det nesten ikke har vært 
organisert felles treninger (covid-forbud). Men likevel har mange holdt aktiviteten i gang på 
egen hånd og i mindre privatorganiserte former. For denne gruppen har det heller nesten ikke 
vært konkurranser. Gruppa fikk riktignok arrangert en RBIR løpskarusell på høsten og noen 
har gått QR-Birken i vinter. 
 
 
ANLEGGET: 
Prosjektet utvidelse og oppgradering av skiskyttebanen har blitt gjennomført og ferdigstilt til 
sesongstart. Dermed fremstår den delen av anlegget i fornyet og moderne stil med 30 blinker 
og 2 i reserve. Dette prosjektet har blitt gjennomført med en kombinasjon av innleide bidrag 
og stor dugnadsinnsats. Det er spesielt Almeli med sine anleggsarbeider som har utført den 
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største anleggsjobben med sprengning, massetransport og asfaltering. Videre er det gjort 
dugnadsarbeid med betongarbeider på standplass, oppsetting av ny skiverigg, lyssetting og 
annen montering og ferdigstillelse. Dette har vært et omfattende prosjekt for skiklubben som 
er gjennomført på en veldig god måte og innenfor planene. Alt ble ferdig til sesongstart og 
innenfor de oppsatte budsjettrammene. Samtidig har det vært mulig å trene skyting på banene 
stort sett gjennom hele prosjektperioden. En stor takk til alle som har bidratt! 
 
Et annet prosjekt som også er gjennomført denne høsten er utvidelse av strømforsyningen til 
snøproduksjonskanonene. Dette 400 V- anlegget er utvidet med 3 fordelingsskap fra 
pumpehuset og ned til demningen. Med denne utvidelsen og et mobilt viltkamera er det nå 
greit å produsere snø med de to viftekanonene i løypa fra stadion og helt opp mot skogkanten 
(Skauen) samt på hele stadionområdet. Den andre viftekanon (TF 10) som ble kjøpt inn i løpet 
av året, har fungert bra på samme måte som den første. 
 
Denne vinteren ble det en god snøproduksjonsperiode i starten av januar med kaldt vær over 
en lengre periode. Dette har ført til gode forhold i hele Rosinrunden og stadionområdet til helt 
i slutten av mars. Perioden med natursnø har vært brukbar denne vinteren, med løyper inn til 
Skihytte og videre innover i flere uker. Det har riktignok ikke vært mye snø, derfor har det 
blitt lagt litt spesielt til rette for forholdene på vannene. 
 
Kara gjør en stor jobb med daglig vedlikehold av alle slag på bygninger- og anlegg. Kara er 
nå en stor gjeng på 10 personer, som alle gjør en kjempejobb. Det kan ikke gjentas for ofte 
deres betydning for Fet skiklubb, STOR takk til alle sammen! 
 
Utviklingsplanen for Hvalstjern skistadion ble godt mottatt i kommunen og bygging av nytt 
service/klubbhus inkludert sanitæranlegg, er prioritert som nr. 5 på listen i kommunens 
Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Selv om kommunen foreløpig ikke har 
bevilget penger basert på denne prioriteringen, fortsetter skiklubben med planleggingen 
gjennom en prosjektkomite.  
 
 
ØKONOMI: 
Den normale driften av klubben er også i 2020 blitt gjennomført med en sunn økonomi. Men 
klubbens økonomi er sterkt påvirket av de store investeringene som er gjort i løpet av året. 
Utvidelsen og moderniseringen av skiskytterbanen i tillegg til innkjøp av den andre viftekanonen 
for snøproduksjon, har gitt store utgifter. Dermed blir det et underskudd i totalregnskapet og en 
negativ saldo pr. 31.12.2020. Men den negative saldoen vil i løpet av 2021 bli positiv igjen siden 
store deler av prosjektkostnadene vil bli nedbetalt gjennom mva.- kompensasjon på kr 804 815,- 
og spillemidler på kr. 1 150 000,- (Tilsagn om spillemidler fra mai 2020). Det blir en prioritert 

https://metiero365-my.sharepoint.com/personal/jorgen_bartnes_metieroec_no/Documents/Diverse%20II/Langrenn/Hovedstyret%20fra%202020/M%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te/2020/www.fetskiklubb.no


 
 

Fet Skiklubb 
 
  

 
 Fet Skiklubb 

Besøksadresse:  Hvalstjern Skistadion 
Postadresse: P.B.45 , 1900 Fetsund 
Bankkonto: 12756031757 

Organisasjonsnummer: 986 103 856 
Hjemmeside: www.fetskiklubb.no 

Rev. 2 11-04-2021 

oppgave å nedskrive resterende gjeld (på ca. kr 400 000,- på prosjektkontoen), så raskt som mulig, 
slik at man kan starte på nye delprosjekter. 
 
 

 
 
På inntektssiden har de kommunale tilskuddene fra den nye storkommunen vært høyere enn 
tidligere år. Samtidig er det fortsatt noe usikkerhet om hvordan disse tilskuddene blir framover. 
Det jobbes også med sponsormarkedet og inntektene økte noe. Avtalen med hovedsponsoren 
Høland & Setskog Sparebank er forlenget med nye 5 år og sponsorbeløpet er økt til kr 100 000,- 
Det er også inngått noen nye sponsoravtaler – takk til de som støtter oss! Men i denne covid-
situasjonen er det litt begrenset med midler fra våre støttespillere/-bedrifter.  
 
 
REPRESENTASJON: 
Jarle Rogndokken har vært FSK’s representant i Lillestrøm Idrettsråd i 2020 
  
 

STYRETS MÅL FOR NESTE SESONG: 
 
- Rekruttere enda flere medlemmer 
- Opprettholde og videreutvikle den sportslige aktiviteten, flest mulig - lengst mulig! 
- Opprettholde og videreutvikle snøproduksjon. Lengst mulig snøsesong er viktig! 
- Ferdigforhandle samarbeidsavtale med Lillestrøm kommune. 
- Prioritere sponsoravtaler og andre inntektsmuligheter for å sikre god økonomi i 

klubben 
- Skolere flere trenere 
- Jobbe med videreutvikling av skistadion, både for sommer og vinterbruk 

 
Fet skiklubb skal være en ledende skiklubb på Romerike med et godt sportslig tilbud 
med fokus på skiglede. 
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Fet Skiklubb ønsker å takke alle medlemmer, 
tillitsvalgte, sponsorer og støttespillere for samarbeidet i 
inneværende sesong.                               
 
For Styret i Fet Skiklubb  
 
Jørgen Bartnes 
leder 
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