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Årsmelding 2021 - Målselv IL skigruppa 

 
Målselv IL Ski har sin hovedaktivitet på Karlstad. Men har ansvaret for 
lysløypene både på Karlstad og Olsborg. Det ble i 2020 gjort flere dugnader for 
å bedre lysløypene. Blant annet ble det etter avtale med grunneierne 
gjennomført ryddig av skog i og rundt lysløypa på Karlstad, samt grustaket ifbm 
Rørgressbakken. Dette ble utført av skogsentreprenør Odd Steinhaug. I 2021 
ble selve lysløypa planert og stubber fra 2020 fjernet. Fremdeles gjenstår 
ferdig stilling av Rørgressbakken, som må taes i 2022. Lysløypa på 
Olsborg/Sollia fikk deler av tråden mellom 6 lys ødelagt av storm i januar 2021. 
Dette medførte at Allidretten fikk noen utfordringer med å arrangere 
Onsdagsrennet 2021. Leder i Skigruppa startet høsten 2021 en dialog med 
Nerbygda Ve og Vel og Allidretten Målselv IL om hva, hvem og hvordan lysløypa 
skal driftes fremover. Denne prosessen fortsetter i 2022. Men, på kort sikt skal 
lysene i lysløypa settes i stand i februar 2022. Roar Sivertsen, i samarbeid med 
Bardufoss VGS skal ordne dette. Skigruppa har hatt stabil aktivitet de seneste 
årene. Styret er overbevist om at ved å ha et tilbud for skitrening vil det 
fortsatt være stabil aktivitet og det vil komme flere til. Styret ser potensialet 
til å rekruttere utøvere både fra Karlstad og Olsborg. Målselv IL Ski har tilbud 
både til barn, ungdom og voksne. Alle aldersgrupper trener sammen.  
 
Styrets sammensetting: 
Leder:    Gunnar Eriksen Leiråmo 
Nestleder/kasserer:  Erik Espnes 
Styremedlem:   Hege Holmsæter 
Styremedlem:   Jan Magnus Lundvang 
styremedlem:   Karl Leo Karlstad 
 
Valgkomite:    Bente Eriksen Leiråmo 
 
Nestleder har møtt som styremedlem på hovedlagets styremøter. 
 
Styremøter: 
Vi har hatt to styremøter. Et elektronisk og et med fysisk oppmøte. Det er 
behandlet følgende saker; fordelt oppgaver i styret, toalettpapir, Onsdagsrenn, 
Treninger/aktivitet, Lysløypene på Olsborg og Karlstad, sponsing til løypekjøring, 
forespørsel om å bidra ifbm større skirenn i Midt-Troms og forespørsel fra Boif 
Ski om treningssamarbeid. 
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Fordeling av arbeidsoppgaver/ansvar: 
Treninger - aktivitet; Gunnar Eriksen Leiråmo og Erik Espnes   
Toalettpapir:  Gunnar Eriksen Leiråmo 
Skuter/løypeansvarlig:  Karl Leo Karlstad 
Utbedring/vedlikehold av Lysløypa; Gunnar, Karl Leo og Jan Magnus Lundvang 
Onsdagsrenn:   Gunnar og Bente Leiråmo  
Kontaktperson lysløypa Olsborg: Nils Eirk Holmebukt 
 
Aktivitet: 
Vinter 2021 var det fra 10-12 på treningene, fordelt på 2 grupper «Johaug» og 
«Klæbo»gruppe. Høsten 2021 startet vi opp i begynnelsen av september. 
Fortsatte med 2 treningsgrupper. Klæbogruppa for de eldste, 11-20 år og 
Johauggruppa for de yngste, 6-11 år.  
På det meste var det 20 stk på treningene. I hovedsak var det 6-12 med på 
trening. Barmarkstrening ute har vært jogging m/u staver, hurtighet, spenst, 
hinderløype ute og rulleski (2 ganger). Gått på ski etter snøen kom, runde i 
lysløypa og kortstafett/skileik i Rørgressbakken.  
Inne har det vært lek inkl styrke, samt benkefotball, kanonball og hinderløype. 
«stikkballstyrke» meget populært! Annen hver torsdag har vi også benyttet 
Flerbrukshallen på Olsborg. Planen var å bruke denne om vinter også, men etter 
stenging av Bardufosshallen har det vært noen utfordringer med det.  
Foruten Gunnar Eriksen Leiråmo og Erik Espnes, har Bente Leiråmo og Karl Leo 
Karlstad vært trenere. I tillegg har noen foreldre bidratt som hjelpetrenere. 
Fast treningsdag har vært torsdag 1800-1930. 
 
Samlinger: 
Kretsen har hatt skisamlinger i høst, men ingen fra Målselv IL Ski deltok.  
 
Skirenn: 

o Kretsrenn - 4 utøver som har deltatt. Astrid Helene Leiråmo, Oda 
Marie Leiråmo, Håkon Moen Karlstad og Mikkel Holmsæter. 

Dugnad: 
Planering og fjerning av stubber i lysløypa på Karlstad, utført av Trulssen Maskin. 
 
Lysløypene: 
Karlstad; Vinteren 2020 gikk Målselv IL Ski i dialog med grunneierne Hans 
Bergheim og Per Bjørnar Tangen som lysløypa ligger på, med forespørsel om 
utbedring i form av skogsryddig og med sikte på å forlenge/reforhandle avtalen 
for bruk av grunn til lysløypa. Etter befaring med grunneierne og 
skogsentreprenør Odd Steinhaug på sommeren 2020 ble lysløypa ryddet for 
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skog, inkl grustaket ved Rørgressbakken til et mulig skileik område. November 
2020 hadde Målselv IL Ski dugnad, med godt oppmøte, der det ble ryddet 
småskog og kratt i lysløypa og Rørgressbakken. Desember 2021 ble lysløypa 
planert og stubber fjernet av Trulssen Maskin. Det som gjenstår er 
ferdigstilling av Rørgressbakken. 
 
Olsborg: Nils Erik Holmebukt ble utpekt av styret som kontakt mann for 
lysløypa der. Allidretten Målselv IL har sponset slodd og sporsetter som brukes 
der. I tillegg til lysløypa kjøres det skiløyper til Broderstad vannet, som er et 
naturlig turmål. Kjøring av lysløypa gjøres av Nils Erik Holmebukt, samt 6 
personer i tilknytning til Olsborg. Oppgraderingen og vedlikeholdet av 
lysanlegget høst 2017, så har lysløypa vært i stabil drift. Dog ødela en storm i 
jan 2021 flere lyspunkt, noe som gjorde at det ikke var ordentlig med lys i løypa 
vinteren 2021. Dette medførte at Allidretten fikk noen utfordringer med å 
arrangere Onsdagsrennet 2021. Leder i Skigruppa startet høsten 2021 en dialog 
med Nerbygda Ve og Vel og Allidretten Målselv IL om hva, hvem og hvordan 
lysløypa skal driftes fremover. Denne prosessen fortsetter i 2022. Men, på kort 
sikt skal lysene i lysløypa settes i stand i februar 2022. Roar Sivertsen, i 
samarbeid med Bardufoss VGS skal ordne dette. 
 
Skuter: 
Ny skuter anskaffet november 2018. Den og Grummeren lagres i garasjen ved 
Karlstad skole. Dette etter avtale inngått sommer 2018 med skolen.  
 
Onsdagsrenn: 
Skigruppa arrangere på Karlstad med hjelp fra foreldre på Karlstad skole. 32 
deltagere. 
Barneidretten Olsborg arrangere på Olsborg. Ca 60 deltakere. 
 
Økonomi: 
Det ble et overskudd på kr 48 249,41. 
Se vedlagt regnskap for mere informasjon. 
 
 
 
Rossvoll, 13.februar 2022 
Gunnar Eriken Leiråmo 


