
ÅRSMELDING BJUGN IL SKIGRUPPA 2008/2009

1. Styret:
Leder: Ola Nygaard
Kasserer: Stig Ove Sletten 
Sekretær: Ketil Kvam
Styremedl: Knut Gøran Rødsjø
Styremedl: Torlaug Berg

Det er dette året avholdt 1 styremøte, men styret har holdt kontinuerlig kontakt pr tlf og mil..

2. Anlegg/utstyr:
Tjønnstua:
Høsten 2008 ble det gjort hogst- og ryddearbeid rundt Tjønnstua, og lysløypetraseen ble slått og 
ryddet med traktor og utstyr av Stig Erklev, Gunnar Botngård og undertegnede. Nå i sommer har 
Livar Rødsjø og Stig Erklev ryddet og pusset turtraseen fra Tjønnstua til Kammen med 
gravemaskin. De har også fornyet 3 bekkebruer i traseen.

Gjølga:
Lysløypa er i god stand, og snøforholda var, med unntak av noen regndager i januar, gode hele 
vinteren. Snøen kom 19.november, og vi brukte lysløypa kontinuerlig til 10.april i vår. Nå er det 
satt opp permanente skiskytterskiver med selvanviser på stadion, og disse var faktisk i jevnlig 
bruk i vinter og vår. Både lysløypa og turløypene var oppkjørt jevnlig, og vi hadde stor utfart i 
løypene hele vinteren. Allerede første søndag i januar var parkeringsplassen overfylt.

Garasjen ble bygd ferdig høsten 2008, og gjerde og garasje ble ferdigbeisa nå i sommer. I 
sommer er også brakka fjernet med gravemaskin, og sikringsskap og  brytere for styring av lyset i 
løypa er installert i garasjen. Manuell påbryter og automatisk slukking håper vi skal redusere 
strømutgiftene i løypa noe. I sommer er utearealene på parkeringa rydda, og traseen er gått over 
med ryddeutstyr. Stig Erklev lånte gravemaskin av Espen Groven og la om traseen i brattbakken i 
lysløypa. Lyset er ikke flyttet, men vi skal prøve traseen i vinter og håper at løypa blir lettere i 
den store unnakjøringa. Samtidig ble det gjort endringer og forbedringer på traseen til Kammen i 
samarbeid med grunneierne. Dette betyr at løypenettet nå er forbedret både for brukere og 
løypekjørere. Neste trinn blir vel nå å få på plass utedoen som vi har fått midler til. 

Løypeutstyr:
Vinterens store nyhet på utstyrsfronten var innkjøpet av løypemaskin med dobbel fres og 
hydraulikk. En kraftig forbedring for de som kjører og for oss som er brukere! 
Vi beholder den gamle maskin inntil videre fordi den ikke er omsettbar og koster oss kun 
forsikring. En stor takk til løypegjengen - Stig Erklev, Jonny Aal og Livar Rødsjø. I tillegg til å 
gjøre en utmerket løypejobb tar de også godt vare på utstyret til laget og holder garasjen ryddig 
og i orden. 

3. Trening:
Vi arrangerte ikke organisert barmarkstrening sist høst. Men når snøen kom hadde vi en del 
fellestreninger med Yrjar på mandager og onsdager. Det var ikke stort oppmøte, men iveren hos 
de som deltar er like stor for det.



 
4. Egne skirenn:
I mars var det fint, stabilt vintervær og meget stor utfart i løypene våre . Alle skolene i Ørland og 
Bjugn bruker Gjølga til skidager, og i påska var det mye folk på ski i området i det fine været.

-Skikarusell: 
Vinterens  skikarusell inneholdt 4 renn på Gjølga i fint skiføre. 107 barn og voksne var med på 
karusellen. Fra Telenor fikk vi også i år sponset startvester, ryggsekker og buff til samtlige 
deltakere. Rennkveldene er populære og skigruppa har fått mye skryt for arrangementet og 
tilbudet. Vi hadde skifest på tradisjonelt vis på Tjønnstua etter sesongslutt.  

-Kammarennet og kretsrenn ble ikke avholdt i egen regi i år heller. Klubben hadde sist vinter 
med både unge og voksne deltakere på flere kretsrenn både i og utenfor Fosen, og Bjugn IL 
hadde deltakere med i alle de største turrenna i Midt-Norge samt Birkebeiner’n. I åra framover 
kan det synes som om interessen er økende hos flere både små og store i klubben for å delta i 
skirenn rundt omkring.
 

6. Inntekter/Sponsorer
Bjugn Sparebank er klubbens hovedsponsor, og klubben fikk også i år 10 000 kr i gavemidler.
Samtidig har Bjugn Sparebank  bidratt sterkt til at vi greide å anskaffe ny løypemaskin. 50 00 kr i 
støtte samt hjelp til innkjøp og betaling var viktige bidrag for klubben. 
Sponsorer på  reklameveggen på Tjønnstua er som tidligere Rimi, COOP Mega, Fosenkraft 
Installasjon AS, Fosenkraft AS, Systembygg og O.I.Jensen Sport. Veggen gir årlige inntekter på 
ca10 000 kr.
Av dugnadsjobbing kan nevnes at vi deltok på varetelling på Mega med 12 pensjonister, pyntet 
julegata i år også samt at vi hadde flagginga i sentrum 17.mai. Dette har vi fått en flerårig avtale 
på å ta oss av. 
Til slutt en stor takk til alle som på en eller annen måte støtter opp om skigruppas arbeid og 
arrangementer!

Bjugn 050909

Ketil Kvam
referent


