Årsberetning 2015 / 2016
Skigruppa

Styrets sammensetning og deres oppgaver







Erling Andreas Ronglan : Leder
Oddvar Hynne : Ansvar løypemaskin, løypekjøring
Kristian Daling : Løypekjøring
Grete Hov : Sekretæriat
Morten Andersen : Materialforvalter, løypekjøring
Hallbjørn Holberg : Vara, løypekjøring

Aktiviteter skisesongen 2015 / 2016
 Ronglan har fortsatt treningssamarbeid med Ekne og Skogn. Trenere her har vært
Øyvind, student fra HINT, og Terje Rønning.
 Treninger i regi av ”Levanger ski” på onsdager for løpere fom 12 år. Arrangert på
rundgang i de anleggene som har hatt snø og forhold. Mari Guin og Anders Høgberg har
stått for treningene i år også.
 Skisamlinga ble i vinter arrangert i Vålådalen med stor suksess. 23 deltakere totalt med
stort og smått, hvor 5 fra Ronglan. Fine forhold på snø helgen 11.-13. desember. Det ble
også arrangert en høstsamling samme sted den 25.-27. september med 18 deltakere, hvor
4 fra Ronglan.
 Har arrangert Telenorkarusell i samarbeid med Ekne og hjelp fra Allidretten denne
vinteren. Det første rennet gikk på kunstsnø oppe i Torsbustaden i påvente av natursnø
på Ronglan. God deltakelse, rundt 50-60 barn/unge per kveld. Deltakerne kunne velge
tidtaking eller klippekort og runder. Ekne bidrog blant annet med speaker og saft.
Premier (pannebånd) fikk vi av Telenor.
 7 deltakere fra Ronglan på Levangerkarusell. Levangerkarusellen på Ronglan ble et fint
arrangement i lett snøvær. Takk til alle som bidrog. Også Ekne valgte å arrangere sitt
Levangerkarusell-renn i våre løyper to uker etterpå. Også dette et meget vellykket
arrangement.
 Levangermesterskap og stafett ble for første gang på mange år arrangert på Nesset.
Ronglan stilte med to lag i stafetten og 6 deltakere i individuelt.
Dugnader
 Rydding av lysløype og trase til Jonasplassen. Takk til alle som bidrog, spesielt til Terje
Veie med hogging av trær langs traseen.
 Takk til Sverre som kjørte beitepusser i lysløypa.
 Vedlikehold av firhjuling. Løypekjøring.
 Levangerkarusell.
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Inntekt





Loddsalg (Nord-Trøndelag skikrets)
Støtte fra Det norske, 8000,Støtte fra Gjensidigestiftelsen, 50.750,Levanger Kommune, 39.875,-

Andre ting
 God og stabil snøvinter med mye aktivitet både i lysløypa og utover marka. Stor takk til
løypekjørerne som har gjort en kjempejobb med å tilrettelegge fine skiforhold for alle.
 Louise Ronglan forsvarte tittelen og ble Midt-norsk mester 4 km klassisk i Surnadal.
 Kjøpt sporfres med støtte fra Gjensidigestiftelsen og Levanger Kommune.
 Utført Idrettsregistreringen

For skigruppa
Erling Andreas
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