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                                Årsmøte 28.03.22 
 
 

 
 

Årsmelding fra hovedstyret 2021/2022 
Hovedstyret i perioden: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navn Funksjon 

Jørgen Bartnes Leder FSK 

Jarle Rogndokken Nestleder  

Kristin Ramstad Sekretær 

Oddvar Hagen Kasserer 

Randi Budahl  Leder Langrennsgruppe 

Jan Egil Utsigt Leder Turlangrennsgruppe 

Gunn Marit Høistad Leder Skiskyttergruppa 

Ole Kr. Amundsen Leder Anleggsgruppe 

Jo Dale Vararepresentant 
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Årsmøtet 2021 ble avholdt 14. april. Her ble vanlige årsmøtesaker gjennomgått og 
godkjent. Jørgen Bartnes ble valgt som leder for ett år. Videre ble Kristin Kyhen 
Ramstad valgt som sekretær for ett år. Valget på kasserer ble utsatt. Arne Birkelund 
og Else Berit Svardal ble valgt inn i kontrollutvalget for to år.  
På ekstraordinært årsmøte den 28. juni ble Oddvar Hagen valgt til kasserer for ett år. 
I tillegg ble Knut Ivar Berger valgt som varamedlem til kontrollutvalget.   
 
Denne årsmeldingen beskriver aktiviteten i sesongen 2021 – 2022. De økonomiske 
rapporteringene gjelder for kalenderåret/regnskapsåret 2021. 
 
Følgende styremøter har vært avholdt i 2021: 
7. april, 8. juni, 23. august, 29. september og 1. november. 
På styremøtet den 29. september deltok representantene fra kontrollutvalget for 
avklaring av krav og forventninger til utvalget.  
På styremøtet den 1. november deltok Hanne-Kristin B. Kvarme og Martin 
Wroblewski fra Viken idrettskrets. Representantene informerte om hva kretsen kan 
bistå med i arbeidet med videreutvikling og profilering av klubben.  
 
Følgende styremøter har vært avholdt i 2022: 
5. januar og 7. mars. 
 
Viktige vedtak til oppfølging:  
Fet skiklubbs styre har godkjent «Fet skiklubbs guide» som skal benyttes på møter 
med aktive utøvere, trenere og foreldre.  
 
Følgende skal følges opp ang. videreutvikling og profilering av klubben: 
Fet skiklubb vil ved sesongstart høsten 2022 invitere til temakveld med barn, ungdom 
og voksne i klubben for å utarbeide visjon, verdier og virksomhetsidé. 
 
Per i dag har klubben følgende visjon og målsettinger: 

 
Fet skiklubb skal være en ledende skiklubb på Romerike med et godt sportslig tilbud 

med fokus på skiglede. 
 

• Vi skal gi et godt sportslig tilbud til alle klubbens medlemmer 
• Vi skal legge til rette for å utvikle alle idrettsutøverne 
• Vi skal ivareta både bredde og de som ønsker å satse mot toppen 
• Vi skal stimulere til et sosialt og motiverende miljø for medlemmene 
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• Vi skal legge vekt på å rekruttere nye medlemmer fra alle aldersgrupper 
• Vi skal legge til rette for kurs og trenerutdannelse 

 
 
Kursdeltakelse: 
Representantene i styret deltok i mai på styrekurs i regi av Viken idrettskrets. Der ble 
det anbefalt at klubben utarbeider en styreinstruks og et direktiv til alle gruppene slik 
at alle vet hvilke fullmakter de har.  
Representant fra styret har deltatt på seminar hvor arbeidet med å sikre gode rutiner 
for å hindre seksuelle overgrep, ble drøftet. Representanter har også deltatt på kurs 
om økonomioppfølging, anleggsutbygging og spillemiddelsøknader.   
 
Medlemmer: 
Per 31.12. 2021 hadde Fet skiklubb 817 medlemmer. Dette er fordelt på 334 kvinner 
og 483 menn. Medlemsmassen er ganske stabil og nesten 400 er definerte som 
aktive medlemmer. 
 
Arrangementer 2021 – 2022:  
Koronapandemien har satt noen begrensninger for hvordan gjennomføring av 
arrangementer skulle foregå, men klubben har tatt nødvendige hensyn og fått 
gjennomført alle sine planlagte arrangementer. Her kan nevnes:  

- Karusellrenn – totalt 5 renn 
- Norges-cup skiskyting for junior, 22.- 23. januar 
- KM. skiskyting, 5.- 6. februar 
- KM sprint langrenn, 13. februar 
- Barnas Skileker, 12. mars 

 
 
Sportslig:  
Gruppenes årsmeldinger gir en god oversikt over sportslige resultater og aktiviteter 
som er gjennomført i sesongen 2021/22. Der er det listet opp mange flotte resultater 
av mange ulike utøvere. Her tar vi med bare litt overordnet om svært gode resultater 
på internasjonalt nivå med Johannes Dale, på nasjonalt nivå på seniornivå med bl.a. 
Espen Aakervik og Morten Tørnblad Sameien. På juniornivå er det spesielt Daniel 
Aakervik som gjør det veldig bra med førsteplasser både i langrenn og skiskyting. 
Utover dette henvises det til årsmeldingene til hhv. Langrenn og Skiskyting for 
ytterligere resultater. 
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Skiskyttergruppa har nesten kunnet gjennomføre denne sesongen på normal måte. 
Det har riktignok vært noe begrenset aktivitet pga. koronapandemien. Gruppa har 
bl.a. ikke kunnet arrangere månedlige kveldsarrangement, men målsettingen er å 
starte opp igjen til høsten.  
 
Av arrangementer kan nevnes sommeravslutning med samtlige utøvere den 7. juni.  
Alle moret seg med ulike aktiviteter slik som «bomtest», rulleskigåing og skyting før 
mat og prat. Skiskytterskole med totalt 7 utøvere ble gjennomført i høst.  
Bruktmarkedet ble arrangert 3. november sammen med langrennsgruppa. 
Skisamlingen i Trysil ble arrangert 12.-14. november. Her deltok nærmest alle 
utøvere. Nisseskyting ble arrangert 15. desember.   
 
Skiskyttergruppa har totalt 38 aktive utøvere i tillegg til Johannes Dale på 
elitelandslaget. Dette er en nedgang på 7 i forhold til fjoråret. Det skal jobbes 
målrettet med rekruttering det kommende året. Gruppa planlegger å gjennomføre 2 
skiskytterskoler kommende sesong.  
 
Alle trenere og foreldre som har bidratt som hjelpetrenere, har gjort en strålende 
innsats for våre utøvere som igjen har kvittert med mange gode prestasjoner i 
forskjellige renn de har deltatt i.  
 
Skiskyttergruppa har investert i 13 nye selvanvisere på skyteanlegget da 
målsettingen er å få elektronikk på skivene. Neste steg er å starte investeringen av 
elektronikk.  
 
Mange foreldre har stilt velvillig opp til forskjellig dugnadsarbeid denne sesongen, 
særlig i forbindelse med Norgescuprenn og KM på ski og rulleski. Gruppa retter en 
spesiell takk til Ole Kristian Amundsen og Jørn Barkenes som har jobbet godt for å gi 
fantastiske forhold på alle treninger og renn.  
  
Langrennsgruppa er glade for at skisesongen 2021/22 har fungert godt. Med noen 
tilpasninger for å hindre spredning av covid-19, har det vært mulig å gjennomføre alle 
planlagte renn, treninger og samlinger. Vi har dessverre opplevd at det har vært 
merkbar nedgang i antall aktive i treningsgruppene og at færre har deltatt på skirenn. 
Det har også vært vanskeligere å få folk til å ta verv og delta på dugnader. Mest 
sannsynlig er dette konsekvenser av koronapandemien som har bidratt til lavere 
aktivitet og færre fysiske møtepunkter de siste to årene.   
 
Langrennsgruppa startet allidrett/skiskole denne sesongen. Dette har vært et 
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populært tilbud med mange deltakere.  
 
Den ordinære skiskolen har hatt hele 128 deltakere. Målet med skiskolen har vært å 
skape skiglede hos barna gjennom lek, mestring og læring. Det ble gjennomført hele 
10 treningsøkter. Ti ungdomstrenere har hatt ansvar for de ulike gruppene. Disse har 
møtt barna på en flott måte og gjennomført gode treningsøkter. Ungdomstrenerne 
har vokst med oppgavene og gjort en fantastisk jobb. Det er flott at klubben får 
beholde disse ungdommene selv om de fleste har gitt seg som aktive skiløpere.  
 
Langrennsgruppa vil arbeide for å beholde alle de som er aktive i dag. I tillegg vil det 
arbeides for å få alle som har deltatt på skiskolen og deres foreldre, med i videre 
aktivitet.  
 
Turlangrennsgruppa har tilpasset aktiviteten sin koronapandemien, men våren 
2021 ga mulighet for å starte opp med fellestreninger på sykkel, løp og rulleski og 
etter hvert skigåing.  
 
Gruppa har gjennomført rydding av løypetraseen i Tunnerudrunden med 
etterfølgende sommerfest. Den årlige skifesten ble gjennomført i november. I 
desember deltok flere på skisamling på Skeikampen. Noen i gruppa har også deltatt i 
snøproduksjonen på stadion. 
 
Gruppa var medarrangører i Romerike løpskarusell, men utover det har det ikke vært 
arrangert noen konkurranser.  
 
Informasjon om aktiviteten i gruppa finnes på Facebook – TLG Aktiv. 
 
Anlegget:  
Dugnadsgruppa «Kara» gjør en stor jobb med daglig vedlikehold av alle slag på 
bygninger, anlegg og maskiner. «Kara» er nå en stor gjeng på 12 personer, som alle 
gjør en kjempejobb. De har i sesongen lagt ned ca. 2400 dugnadstimer. STOR takk 
til alle sammen! 
 
2021 har vært et år uten store prosjekter, men det har vært gjennomført mye godt 
vedlikeholdsarbeid på snøanlegg, løypetraseer og bygningsmasse. På Seteråsen ble 
det kjørt ut bark og finmasser og traseen har fått et stort løft, slik at den kan settes i 
god stand ved marginale snøforhold.  
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Standplassen på skytebanen har blitt ferdigstilt med nye braketter for deling av 
banene og snøkant. Kanthogst i konkurranseløypene, på stadion og i lekebakken er 
også utført. 
 
Snøproduksjon og skiløyper: 
To viftekanoner og lanser bidro til en optimal kombinasjon av utstyr som gjorde at vi 
utnyttet pumpekapasiteten vår maksimalt. Denne vinteren fikk vi to perioder med 
kaldt vær, slik at vi fikk startet opp snøproduksjonen 1. desember og produserte snø i 
262 timer fram til 28. desember. I Rosinløypa brukte vi lanser som er meget effektiv i 
kaldt vær, i hele 26 timer. På slutten av perioden ble det også kjørt snø til deponi 
nede ved Skauen. Dette har bidratt til at vi har fått til mange treninger og 
konkurranser i anlegget denne sesongen. Planlagte renn har blitt arrangert og 
klubben har i tillegg overtatt NC-skiskyting som måtte flyttes fra Stryn grunnet 
snømangel.  
 
Periodene med natursnø har vært dårlige denne vinteren. Det har vært en utfordring 
å holde gode forhold i flere av treningsløypene ved Hvaltjern. Løypemaskinen har 
kun gått 7 turer på Svarttjernveien opp til Ramstadmåsan, og kun en helg var det 
mulig å kjøre løyper med den store maskinen til Tunnerud- Stensrud- Slordammen 
og Drøplene. Lillestrøm kommune har prioritert løypekjøring med scooter i turløyper 
og på Hvaltjern og Breisjøen. 
  
Det er fortsatt mange vedlikeholds- og driftsoppgaver i anlegget framover. Her kan 
bl.a. nevnes behovet for å oppgradere maskinparken med ny traktor og 
dumperhenger, utbedre lysanlegget på stadion og fortsette med utvidelser og 
utbedringer av konkurransetraseer. Forprosjekt for utvidelse av veibru inn og ut av 
stadion må igangsettes.  
 
 
Økonomi 
Ordinært resultat for klubben er kr 2.476.389.- i 2021. Av dette er kr 1.974.630,82 
brukt til å nedbetale gjeld på skiskytterstadion. 
 
På prosjektet ny skiskytterstadion er det nå en gjeld på kr 369 549,-. Gjelden ved 
forrige årsregnskap var kr 2.344.179,82. Nedbetalingen på kr 1.974.630,82 er i det 
vesentlige kommet fra offentlige tilskudd (spillemidler) på kr 1.150.000,- og 
momskompensasjon kr 771 218,-. Til sammen kr 1.921.218,00.  
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I driftsregnskapet står det at det er udisponert kr 1.875.500,59 på prosjekt (8). Dette 
er dermed allerede disponert.  
 
Den faktiske kostnaden for skiskytterstadion var på ca. kr 3,85 mill. mens 
markedsverdien er på ca. kr 5,5 mill. Av dette er det nå kun igjen en gjeld på kr 
369 549,-. Dette må sies å være meget bra.  
 
De ulike gruppene har følgende resultater: 
Hovedgruppa   kr   530.728 
Skiskyttergruppa   kr     67.200 
Langrennsgruppa  kr     16.102 
Turlangrennsgruppa kr    -12.679 
Prosjekt   kr 1.875.501 
 
Det kan for øvrig nevnes at sponsorgruppa har arbeidet veldig bra i 2021, slik at 
innkomne midler har økt med ca. kr 100 000 til ca. kr 300 000. Sponsorgruppa vil 
arbeide videre i 2022 for å øke denne inntektsposten ytterligere.  
 
Representasjon:  
Jarle Rogndokken har vært FSK’s representant i Lillestrøm Idrettsråd i 2021. 
  
 
STYRETS MÅL FOR NESTE SESONG: 

- Opprettholde og videreutvikle den sportslige aktiviteten, flest mulig - lengst 
mulig! 

- Rekruttere flere medlemmer. 
- Vedlikeholde og videreutvikle skistadion og løypenettet med bl.a. 

oppgradering av lysanlegg, forberede for utvidelse og modifisering av løyper, 
ferdigstille detaljer på standplass, etc. 

- Ferdigforhandle samarbeidsavtale med Lillestrøm kommune. 
- Sikre klubbens økonomi gjennom å arbeide for nye- og eksisterende 

sponsoravtaler og andre inntektsmuligheter. 
- Rekruttere og skolere flere trenere 

 
 

Fet Skiklubb ønsker å takke alle medlemmer, tillitsvalgte, 
sponsorer og støttespillere for samarbeidet i 

inneværende sesong. 
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For styret i Fet Skiklubb  
 
Jørgen Bartnes 
leder 
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