Årsberetning 2019
Skarverennet 2019 ble ikke som tidligere år. Planen om å kjøre som normalt ble ikke helt
gjennomført i år. Sol ble det ikke, men mange blide å våte deltakere. Rennet går nok inn i historien
som det tyngste gjennom alle tider.
Årets utfordringer ble mange. Løypa ble flyttet 9 ganger siste 24 timer før start. Det ble lagt 35 rør i
bekker for å komme frem. Saltet helt til finse for første gang .Ble topp såle. Det ble kjørt mye
kunstsnø inn i arenaen fra Geilo Hallen. Ble stående noen maskiner igjen i fjellet. Ble berget ut med
god hjelp fra mange uken etter. Skarverennet får mye skryt fra deltakere og sponsorer, for den
jobben som ble gjennomført. Andre arrangører hadde garantert gitt opp. Så en stor takk til alle som
sto på dag og natt. Det ble lange dager for mange. For og dra i land Skarverennet 2019.
Stor takk til Politiet, Røde Kors og organisasjons komiteen for profesjonell gjennomføring av rennet
2019.
Dugnads folket leverte en fantastisk innsats. Skarverennet hadde 1200 dugnads folk i arbeid. Vi kan
slå oss på brystet, for den jobben i år. Skarverennet står sterkere nå.
Rennet hadde ingen store skader, men noen kalde deltakere.
Påmelding 2019 noe mindre en ønsket. Etter en avlysning så går det litt tid og fylle rennet opp igjen.
All logistikk ble perfekt gjennomført.
Samarbeid med lag og foreninger fungerte optimalt som alle år tidligere.
Økonomisk overskudd 2019 er kr: 4 368 507
Budsjett for 2019 var kr
: 6 823 000
Arbeidet administrasjonen i Geilo il legger ned er fantastisk bra. Skarverennet er og skal fortsatt bli
en stor suksess for bygda.
Stor takk til små og store hender som får Skarverennet til og gå på skinner.
Takk til Geilo il får tilliten som org leder Skarverennet 2019.
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