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1. ADMINISTRASJON  

1.1.  Styret 

- Leder   Erlend Kroken (på valg 2020) 

- Nestleder  Tove Johanne Amundsen Fuglem (på valg 2020)  

- Kasserer  Andreas Handegård - (på valg 2020) 

- Styremedlem  Karen Netland (på valg 2021) 

- Styremedlem  Erik Olsen (på valg 2021) 

- Styremedlem  Lennarth Kvernmo (på valg 2020) 

1.2. Fagverv 

- Sportslig leder langrenn Tove Johanne Amundsen Fuglem 

 

1.3. Valgkomite 

- XXXXX (på valg 2020) 

XXXXX (på valg 2020) 

1.4. Styremøter 

- Antall styremøter  5  

- Antall saker  23 

 

1.5. Representasjon 

- Toril Skaflestad Medlem av Reistadutvalget og leder av hederstegnkomiteen i  

   Troms skikrets 

- Per Inge Nysted Leder i valgkomiteen i Troms Skikrets. 

- Per Åke Heimdal Nestleder Troms Skikrets 

- Erlend Kroken Medlem Reistadutvalget 

- Svein Ivar Larstuen Valgkomite Reistadløpet as 

 

1.6. Medlemmer  

Med medlemmer menes de som er medlemmer av Bardu il og som: 

-  er aktive i langrenn, hopp og kombinert 

-  utøvere som deltar i skigruppas treningsgrupper 

-  ledere, trenere og tillitsvalgte 

   

For skigruppa er medlemstallet  pr. desember 2019:  252 medlemmer:  

- Medlemmene fordeles omtrentlig som følgende: 

o 150 aktive utøvere i langrenn, hvorav ca 60 som går terminfesta renn 

o 0 aktive utøver i hopp 

o 0 aktiv utøver i kombinert  

o 20 trenere og tillitsvalgte (flere av disse er også i kategorien aktive) 

o ca 85 trimmere, turløpere, arrangørmedlemmer 
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2. TRENERE OG DOMMERE  

2.1 Trenere 

Trenere hopp/kombinert: Ingen aktivitet 

 

Trenere langrenn 

 

Trenere sesongen 2018/2019 

 Gruppe (6-8 år -skiskole): Berit Amundsen og Tonje Midttun 

 Gruppe 2 (9-10 år): Erlend Kroken, Aleksander Bjørnsen, Svein Ivar Larsstuen  

 Gruppe 3 (11-12 år): Heidi Rognli Heimdal, Fredrik Thomassen, Roger Simonsen 

 Gruppe 4 (13-14 + jenter 15 år) år: Geir Bjørsund, Margrete Gaski 

 Gruppe 5 (15 år + jr og senior) Line Heimdal  
 

Trenere sesongen 2019/2020 
 Gruppe 1 (2012 - 2013- skiskole) Knut Øyvind Johansen 

 Gruppe 2 (2010 - 2011) Berit Amundsen, Tonje Pettersen Midttun 

 Gruppe 3 (2008- 2009) Fredrik Thomassen. Erlend Kroken 

 Gruppe 4 og 5 (2007-2004) Heidi Heimdal, Margrete Gaski, Geir Bjørnsund, Roger 

Simonsen  

 Gruppe 6 (2003- 2000 og Jonas) Line H 

 

 

         

2.2 Dommere / Teknisk delegerte  

TD langrenn: John Olav Fuglem, Fred Arne Jacobsen, Per Inge Nysted 

 

 

 

3.Aktivitet  
 
 

3.1 Hopp og kombinert  

3.1.1. Resultater oppnådd av lagets utøvere: 

Skigruppa har ingen aktiv utøver innen hopp og kombinert.   

 

3.1.2 Arrangement 

Det har ikke vært arrangert noen konkurranser i regi av hopp og kombinert kalenderåret 2018 
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3.2 Langrenn 

 

Generelt: 

Høsten 2019 gjennomførte Skigruppa den tradisjonelle felles miljøsamlinga på Rolla, en 

gjentakelse fra sesongene før og også i år en suksess som bør gjentas. Her var det meget god 

deltakelse med over 45 løpere, solide treningsøkter og et viktig bidrag til miljøbygging 

mellom store og små.  

Skigruppa har konkurransetilbud som spenner fra onsdagsrenn til deltakelse i internasjonale 

skirenn. Onsdagsrennene har også i år har hatt svært solid deltakelse med omkring 177 

deltakere og er ved siden av aktiviteten i treningsgruppene en del av grunnmuren i Skigruppas 

aktivitet. Dette er et arrangement som gjennom felles dugnad bidrar til ny rekruttering av både 

løpere og støtteapparat, samt dugnadsinnsats og administrative ledere. Berit Carho og Frida 

Strøm har ledet onsdagsrennene i 2019 og fortjener en spesiell takk for sin innsats.  

 

Deltakelse i Sonerenn er viktig for den aldersgruppen som skal introduseres til renn utenfor 

egen klubb, og det er gledelig at også de eldre løperne følger opp deltakelse her som et viktig 

bidrag både til egne prestasjoner, men ikke minst å bygge felles miljø og samhold. Skigruppa 

har hatt fyldige delegasjoner på Sonerenn hvor man får oppleve ekte skiglede. 

 

3.2.1 Utøvere, trening og resultater 

Deltakelse i renn 

Bardu il skigruppa har god deltakelse på lokale skirenn. Som en av de største klubbene i 

regionen har vi på det meste rundt 40 aktive løpere på ett og samme renn. Med ledere og 

foreldre blir det en stor og meget godt synlig delegasjon fra Bardu som reiser rundt, og vi er 

fortsatt blant kretsens største klubber både med hensyn til antall aktiv. Målet til skigruppa er å 

skape godt miljø på trening og i konkurranser. 

Arbeidet i treningsgruppene gjøres av godt kvalifiserte trenere, som skal ha mye av æren for 

det gode miljøet i skigruppa. Treningsgruppene er og blir kjernen i Skigruppas virksomhet! 

 

Klubbsamlinger 
Ibestad: 20.-21.sept. Gruppe 2 og eldre. 41 deltakere 

Bardu 19.oktober. Alle grupper. 74 deltakere 

 

Kretssamlinger 
13-14 år: 3 samlinger 

15-16 år: 5 samlinger 

Junior: 6 samlinger 

 

Resultater/deltakelse KM, NNM  og Hovedlandsrennet 2019:  

Kretsmesterskap del 1 på Silsand 2019:   

Fyldig deltakelse – 29 løpere: Topp 3 Individuelt: Sevat nr 1, Johanne 2, Line Elise nr 2, (Tiril 

nr. 2 Åshild nr. 3, Peder nr.3) 

 

Nord-Norsk mesterskap i Vadsø: 

8 deltakere 
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Hovedlandsrennet på Gålå 

Skigruppa var representert med Aurora Bjørsund, Maria Elise Moeng Sagen, Hågen Heimdal 

og Jonas Fuglem 

 

Sevat Heimdal deltok på jr. NM på Savalen.  

 

 

Sportslig plan for Bardu IL ski ble i 2019 revidert og vedtatt. Målet med sportslig plan  

Målet med sportslig plan er å sørge for kvalitet og kontinuitet i treningsarbeidet for de 

respektive aldersgruppene, slik at treningsnivå og innehold blir likt for samme aldersgruppe 

fra år til år uavhengig av hvem som er trener.  

 

 

3.2.2 Arrangement 

Bardu il skigruppa var skisesongen 2018/2019 fortsatt en av kretsens mest aktive arrangører. 

Gjennom sesongen arrangerte vi i tillegg til 8 onsdagsrenn, klubbmesterskap, sonemesterskap 

(individuelt og stafett den 2.februar) et «Romjulsrennet (30. des 2019). 177 deltakere var med 

på onsdagsrennene, mens det var henholdsvis 270 på «Romjulsrennet» og 135 deltaker på 

sonemesterkapet.  

Reistadløpet er et annet betydelige arrangement for skigruppa. Fra og med 2017 inngikk dette 

i Visma Ski Classics (verdenscupen i langløp langrenn). Dett arrangementet medførte en solid 

oppgradering av rennet som også fikk en distanse på 50 km i tillegg til den tradisjonelle 30 

km. Dugnadsinnsatsen for å legge til rette for dette arrangementet har vært betydelig også i 

2019. 

 
 
 
4.  Anleggsdrift  
 

Bardu il er eiere av lysløypa og tilrettelegger av de øvrige traseene med utgangspunkt i 

skistadionen på Stolømyra. Skigruppa bidrar til solid drift av dette anlegget til glede for hele 

befolkningen  i Bardu kommune. Skigruppa har ansvaret for at løypenettet inkludert 

skistadion vedlikeholdes om sommeren og gjøres klar til vinteren. Dette er et arbeide som 

Skigruppa gjør uten noen form for støtte fra Bardu kommune og som innebærer 

vedlikehold/rydding i samråd med grunneiere, bruk av beitepusser i lysløypetraseene og 

vedlikehold av lys. Dette arbeide som legges ned om sommeren er ikke ubetydelig og et 

viktig grunnlag for det gode løypenettet vi har her i Bardu sommer som vinter. Høsten 2019 

er det gjort noe vedlikehold av løypenettet med maskin, i tillegg til titalls dugnadstimer som 

er brukt i forbindelse med kratt og skogrydding. 

På vinteren bidrar Skigruppa til kjøring av løyper med scooter i samarbeid med Forsvaret, 

(spesielt tidlig på sesongen men også når løypemaskin er ute av drift eller ikke kan kjøre)samt  

rydding av skog langs traseene. I tillegg stiller Skigruppa opp med frivillige løypekjørere på 

kommunens tråkkemaskin. Dette betyr at anleggsdriften på vinteranleggene i Bardu kommune 

bæres frem av frivillige arbeid i Skigruppa,  som ikke bare er et dedikert tilbud til de som 

konkurrerer, men ikke minst som et tilbud til allmennheten.  



Årsmelding for Bardu IL skigruppa 2019 

Våre anlegg er åpen for allmennheten hele året og har derfor en spesiell status i arbeidet med 

Folkehelse og miljøskaper i Bardu Kommune. Anleggene har høy bruksfrekvens både av topp 

og bredde.  

 

Bardu IL bidrar med kompetente, frivillige løypekjørere som kan bruke maskinen 

kostnadsfritt inntil 150 timer pr sesong. Dette er i praksis en videreføring av dagens ordning, 

og det er Bardu IL ski godt fornøyd med. Gjennom vinteren 18/19 har forholdene i 

løypenettet vært meget bra og den frivillige løypekjøreren Jarle Heimdal fortjener en spesiell 

takk for meget solid innsats. 

 

Vinteren 2019 søkte Bardu il ski om støtte til innkjøp av snøscooter gjennom Sparebanken 

Nord Norge – «Samfunnsløftet». Skigruppa fikk innvilget en støtte på 50% av kjøpesum og 

fikk dermed en støtte på kr 100 000. En stor takk til Sparebanken nord-Norge. 

 

 

 
5.  Økonomi 
Skigruppas viktigste inntektskilder i 2019, foruten aktivitets- og kulturmidler, har vært: 

 

 Onsdagsrenn 

 Skirenn: Sonerenn og kretsrenn 

 Dugnader 

 Sponsor/samarbeidsavtaler med Statkraft, Bardu sport og Sparebanken NN 

 

 

Regnskap 2019: 

Regnskapsfører har pr 24. feb 2020 ikke ferdigstilt regnskapet for 2019. 

 

Beholdning pr 31.12.2018  driftskonto:   kr 101.649,22   

     sparekonto:  kr 298.732,19 

    

   

Beholdning pr 31.12.2019   driftskonto:   kr 187.728,86 

     sparekonto:  kr 204.786,19*  

 

Kommentar til regnskapet: Skigruppa har store kostnader i forbindelse med deltakelse på 

samlinger og skirenn, med mange deltakere og flere løpere som deltar ved nasjonale 

konkurranser. Skigruppa finansierer store deler av disse kostnadene. *Innkjøp av snøscooter 

medførte en kostnad på kr 100 000 i netto for skigruppa, etter at stønad er trekt fra. 

 

Signaler fra Sparebanken og Statskog på en årlig dugnadstøtte ifm Reistadløpet på kr 65000 

vil bidra positivt for skigruppas økonomi fremover. 

 

 

Bardu den 24. feb 2019 

 

Erlend Kroken 

Leder skigruppa 

Bardu il 


