
 

 

Årsberetning fra styret i Nordre Sande skigruppa 2022/2023 

 

Styret har bestått av følgende: 

Leder: Anita Thorbjørnsrød 

Nestleder: Janette Madsen 

Sekretær: Mariann Galleberg 

Styremedlem: Per Reese 

Styremedlem: Runar Karlsen 

Styremedlem: Torgeir Jahren 

 

Vi har avholdt 4 felles styremøter, samt avklaringer på telefon og nett.  

Vi inngikk et samarbeide med Sande sportsklubb når det gjaldt treninger på beina og rulleski frem til 

nyttår. Der Nordre hadde ansvaret for tirsdagstreninger, og SSK torsdagstreninger. Dette fungerte 

bra og inspirer til videre samarbeide på samme nivå. Dette gjør også miljøet større og at barna treffer 

andre fra Sande enn de ellers treffer på skolen. 

Treninger startet opp for 4.klasse og eldre uka etter høstferien 2022. Gruppa telte 12 barn på sitt 

høyeste med deltagelse. Der majoriteten var fra Sande sportsklubb.  Emilie Reese var ansvarlig for 

gruppa i perioden frem til nyttår, noe som fungerer utmerket!  

Etter nyttår overtok Sande sportsklubb totalansvaret for treningene. Det ble tilbudt trening både 

tirsdag og torsdag, barmark og på snø. 

 

Den aller eldste gruppa består som tidligere av personer i alder 17-20 år, og har hatt Daniel Børnick 

og Fredrik Mikalsen som trenere. De kjører sitt eget opplegg med løpetreninger / styrke på Kjeldås 

skole, og trening på Konnerud når snøen kommer. 

Skigruppa har stabil og god økonomi. Stabile sponsorinntekter, og vi hadde også noe inntekt fra 

lysløyperennkiosk og påmelding.  

Vi har pr. 08.02.2023 avholdt 3 lysløyperenn med bra oppslutning!  

Totalt var det påmeldt 65 barn og 5 personer over 18 år. Renn ble godt publisert via både mail til 

tidligere deltagere, arrangement på FB og poster både på Instagram og Facebook. Sande avis var på 

plass og skrev en fin artikkel samt lagde bildeserie fra det andre rennet.  

Link: https://www.sandeavis.no/stort-oppmote-pa-nordre-sande-ils-skikarusell-ser-du-noen-du-

kjenner/g/5-72-224361  

 

Bare snøen kommer har vi svært god hjelp av dyktige løypekjørere som stiller opp. 

Løyper er kjørt så fort det lar seg gjøre både i lysløypa og ved Galleberg skole. Samt frest og holdt i 

stand ved behov. Vi har hatt gode løyper så fort det kom nok snø. 

Også hyggelig at Sande avis skrev en reportasje om Per Galleberg og hans virke som løypekjører. 

Link: https://www.sandeavis.no/per-69-har-kjort-skiloyper-i-23-ar-jeg-blir-glad-nar-jeg-ser-folk-

kommer-seg-ut-i-loypene/f/5-72-225394  



Rulleskiløypa er populær, særlig de dagene det er treninger og kan lånes ut både ski og staver. Vi ser 

at denne løypa kan gjøre rekrutteringen av nye deltagere til sporten enklere og også bidrar til økt 

aktivitet for folk i nærområdet. Vi fortsetter på arbeidet med å fremheve at det faktisk er ei 

rulleskiløype vår/sommer/høst og skiløype vinterstid. 

Fjellskar Opp var tenkt avholdt i august 2022, dette ble dessverre ikke noe av.  

Men vi håper at vi kommer sterkere tilbake i august 2023. For å få til dette er vi avhengige av flere 

frivillige, samt hjelp til rydding av løypetraseen. 

Skigruppa opplever det som utfordrende for tiden med rekruttering til sporten, det er vanskelig å 

konkurrere med andre aktiviteter og holde på barna. Noen er med på barmarkstrening og da er 

særlig dagene med rulleski populære. Men mange faller fra så fort det går over til ski på snø og vi må 

kjøre litt lengre (Konnerud / Vestskauen).  

Vår mening er at dette er sammensatt, både pga færre snødager i «lavlandet» de siste årene som 

gjør terskelen høyere for å faktisk få gått på ski. Men også på grunn av sterkere konkurranse fra 

andre idretter som kanskje ikke krever så mye utstyr og tilrettelegging fra foreldre. Her har vi en jobb 

å gjøre! Men vi er litt usikre på hvilke tiltak som kan gjøres. Mulig vi kan starte innad i klubben med å 

lage et samarbeid med bandy og fotball om en slags «allidrett» ? Vi er i  dialog med begge gruppene 

om mulige løsninger. 

 

Skigruppa opplever det også som svært utfordrende å få folk til å stille opp som trener, ta verv og 

ulike småoppgaver til arrangementer. Her bør vi sammen i idrettslaget ta en skikkelig idémyldring på 

hva og hvordan ting kanskje kan løses på andre måter enn vi gjør pr i dag.  

Skigruppa er fornøyd med aktivitet vi legger til rette for og økonomi i sesongen 2022/2023.  

 

   

 

Anita Thorbjørnsrød           

Sande 09.02.2023           

   

   

 

 

 


