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STYRETS ÅRSMELDING FOR SESONGEN 2021/2022 
 

Innledning 

  

Skisesongen 2021/22 var for IL Pioner Ski sin del preget av en fortsatt pågående 
verdensomspennende pandemi, og usikkerhet knyttet til både gjenåpning og nedstegning av 
samfunnet. 

Scooteren som ble kjøpt inn for ca. 1 år siden viste seg å være verdifull for å komme i gang så 
tidlig som mulig med preparerte løyper. Også i år var vinteren sen – men takket være at vi 
brukte scooter for å trakke såle fikk vi akkurat nok snø i løpet av desember til å åpne 
løypenettet før jul – noe som var viktig både for klubbens aktive og for alle andre som liker å 
gå på ski. 

Telenorkarusellen ble i år gjennomført som vanlig, men med lavere oppslutning enn det vi er 
vant til. I år var det 78 påmeldte. 

Skiløypene til Pioner Ski er populære, og det er mange som bruker disse i hverdagen.  

Mevatntrimmen ble også avviklet på tilnærmet normal måte, men også i år har vi valgt å 
fjerne boka, og stole på at deltakerne melder inn antall turer til trimutvalget når sesongen er 
over. Vi tror at folk savner å ha en bok i postkassen, og dette vil prioriteres til neste sesong. 

I år har vi igjen fått opp nivået på antall sponsorer – og vi opplever at vi har et attraktivt 
produkt å fronte.  Koronasituasjonen har gjort styret bare har hatt tre styremøter, men har 
hatt aktiv dialog gjennom facebook-siden til styret.  

Treningsgruppene har fungert godt med forholdsvis stabilt oppmøte. Vi skulle gjerne ønsket 
oss enda flere skiløpere og rekrutteringsarbeidet blir viktig også mot neste sesong. 

Vi er glade for at den gamle tråkkemaskinen fant et nytt hjem sørpå – og at klubben fikk 
solgt maskinen. 

 

Tillitsvalgte 

 

Styret har hatt følgende sammensetning 

 

Geir Henning Wintervoll Leder 

Elisabeth Larsen  N. leder/kasserer 

Anette Svendsen  Sekretær 

Lena Sørensen  Styremedlem 

Mads Wallerheim  Styremedlem 

Camilla Hagensen  Styremedlem 

Tom-Rune Eliseussen   Styremedlem 

Leif-Gunnar Arnesen   Styremedlem 

Ole Christian Reinholtsen Varamedlem 

Morten Mæland Bakketun Varamedlem 

 

Øvrige tillitsvalgte  

Trond Kristiansen  Revisor 
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Valgkomité 

Jan Erik Hagensen  Leder   
Tine Otterstad   Medlem

   

Eirik Spissøy   Vara

Kontrollkomité 

Gunn Bodil Strømseng   

Veronika Wintervoll 

Jo Strømholt (Vara)

  

Trimutvalg 

Ragnhild Stenvold 

Ina Aanesland 
 

Ragnhild og Ina takkes for sin innsats med koordinering av bøker under både Mørke-
tidstrimmen og Mevatntrimmen.  
 

Tråkkemaskinen/løypenettet/anlegg 

Prepareringen av våre løyper og vedlikehold av tråkkemaskin har i år, som tidligere vært 
ivaretatt av: 

• Dagfinn Stenvold 

• Per Tore Wikmark 

• Gunnar Fjellstad 

• Jan-Erik Hagensen 

Ingen reserve i år, men Arild Berg har bistått gjengen flere ganger, med berginger av 
maskinen ved fastkjøring, samt andre jobber som det har vært behov for bistand i. Dette er 
kjærkommen hjelp å få.   Takk for hjelpa, det er noe som «gutta» setter stor pris på.  

Jan-Erik Hagensen koordinert organisering av tråkketurnus, samt øvrig drift. 

Tråkkemaskinen ble tatt service på før sesongstart av Antra. Den har fungert bra. 

Det ble i høst kjørt gjennom lysløypa og stadion med beitepusser. I den forbindelse takker vi 
Anlegg & Maskin for lån/leie av utstyr. 

En Bearcat 660 snøscooter ble kjøpt inn til klubben forrige vinter. Dette er en kjærkommen 
investering for tidlig tråkking, og om man skulle få behov for transport av ulike grunner i 
traseen vår. 

Som tidligere år har tråkkegjengen gjort en formidabel jobb og vi retter en stor takk for 
innsatsen. 
 

Administrasjon 

Styret har hatt 3 styremøter i perioden september 2021 – mars 2022 og behandlet ca. 15 
saker. 

I tillegg til styremøtene har det vært avholdt særmøter hvor deler av styret har vært 
engasjert knyttet til planlegging av løypekjøring, salg av tråkkemaskin, adventskalender, 
treningstilbud, trenermøter, forberedelse av kretsrenn, sponsorarbeid etc. 

Årshjulet er etablert, og har blant annet vært benyttet av styrets leder i forkant av 
styremøtene for å kunne se aktuelle saker.  
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Aktivitet 

 

Trimtilbudene  

Våre tilbud er populære og engasjerer mange folk fra et stort område rundt marka og 
kommunene i regionen.  Bruken av marka er helårig og et viktig tiltak innen 
folkehelsetilbudet for området. Våre organiserte tilbud foregår i vinterhalvåret.  

Årets Mevatntrim er godt i gang, men heller ikke i år har vi pga. Covid lagt ut bok. Folk 
melder etter at trimmen er over antall turer til Trimutvalget. Vi tror at dette ikke er helt 
heldig for å dokumentere deltakelse – og vi ser frem til å legge ut bok til neste år. 

Mørketidstrimmen i år (nov. 2021-jan. 2022) 4 stykker som har gått 15 turer eller flere. I år 
var det veldig vanskelige forhold for å gå til Mevatnet i mørketiden – noe vi tror er årsaken til 
det lave antallet deltakere.  

Ragnhild Stenvold og Ina Aanesland i Trimutvalget skal ha en stor takk for sitt arbeid med 
trimtilbudene.  

 

Telenor skikarusellen 

Det ble enklere å arrangere skikarusellen i år uten corona restriksjoner. 

Dessverre ble deltagelsen litt lavere enn forventet -  78 barn-de fleste i de lavere aldre. Vi 
har en jobb å gjøre med å få opp deltagelse blant 10 år og eldre. 
Utdeling av start nummer ble gjort utenfor tråkkemaskin garasjen, som i fjor. Dette fungerte 
fint. 
Det ble/blir avholdt i alt 6 renn mellom 1. februar og 29. mars. 2 renn ble flyttet grunnet vær 
og føre. Det ble invitert i både klassisk og fristil. På stadion ble det laget hinderløyper og de 
ble flittig brukt. I tillegg arrangerte vi et eget skileikrenn – der vi benyttet skileikanlegget og 
hadde opparbeidet en stor «kule» i oppløpet til mål. Vi hadde også hinderløype. Dette ble 
veldig godt mottatt. 

Vi har ikke hatt boller og varm saft, men Finnfjord as spanderte saft på boks også i år. Veldig 
populært. På siste renn får alle også boller sammen med saftboks og premiestatuett. 

Vi har hatt god dialog med tråkkemaskin førerne og løypene ble lagt om for å tilpasse de 
minste. Samme løypa som i fjor ned rundt speaker bua og bak stadion ble brukt til de minste. 

Foreldre og barn er veldig fornøyd. Ellers er det mange som liker 2 km-runden. I alle aldre 

Vi er en fast, ivrige frivillige, og jeg er veldig fornøyd med nok et gjennomført Telenor renn 
på stadion i Finnfjord marka. 

 

Kretsrenn 

Vi har i sesongen 2021/2022 arrangert 1 kretsrenn, som også var tellende renn i SNN-cup. Vi 
hadde i overkant av 135 deltakere – og på nytt viste klubben at vi har høy kompetanse på 
arrangement. Nytt for året var at vi valgte kun å bruke 2- og 3-km traseene 
(konkurransetraseene), men heller gå mange runder for de som skulle gå 10 og 15 km. Vi 
opplevde da mye mer liv og aktivitet på stadion – noe som var veldig polulært. Pioner Ski fikk 
gode tilbakemeldinger fra deltagende klubber. 

 

Medlemmer 

Elektronisk medlemsregister ble innført i 2017/2018, og er nå godt innarbeidet i klubben, 
men må allikevel vedlikeholdes. Vi bruker systemet KlubbAdmin etter NIF sitt ønske. Det 
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årlige arbeidet med dette vil nå bestå av å oppdatere i fht nye medlemmer og evt de som 
forlater klubben. Det er fortsatt ønske om å rekruttere flere medlemmer, for å øke 
medlemsmassen. Rapportering til NIF skjer hvert år innen 30.april. Antall medlemmer blir 
ajourført før dette, men tallet ser ut til å holde seg stabilt på i overkant av 300 medlemmer 

 

Kurs/utdanning  

Heller ikke i år har klubben repetert ren utøver kurset i regi Norges Skiforbund. 

Det er anbefalt at alle trenere i Pioner ski tar Trenerattesten. Styret i Pioner Ski skal følge 
dette opp den kommende skisesongen. 

Det var planlagt gjennomført grasrottrenerkurs med Troms Skikrets, men dette kurset måtte 
avlyses pga. dårlig vær på kursdagen. 

Vi følger tett med på NIF og skiforbundet og følger opp anbefalinger for å gjøre trenere 
bedre ruste til å gi barn og ungdom et trygt og godt trenings tilbud.  

 

Økonomi/Regnskap 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 28.580 

Støtten til tråkkemaskinen er stabil og det samme gjelder Grasrotandelen. 

Vi har ikke hatt så store utgifter på f.eks. reiseutgifter som tidligere år, da det har vært liten 
deltakelse på renn (selv om det i år var større deltakelse enn fjoråret) 

De postene vi har hatt størst utgifter på i 2021 er vedlikeholdskostnader og diverse utgifter. 
Budsjetterte vedlikeholdskostnader økte grunnet nødvendig vedlikehold og ivaretakelse av 
garasje og speakerbu. Diverse utgifter er økt grunnet fraktkostnader på gammel 
tråkkemaskin for å få denne solgt, og nødvendig investering i snøscooter for å kunne tråkke 
tidligere og for å ha tilgang til transportmiddel ved ulike behov for transport i løypetraseen.» 

Det er gode rutiner rundt økonomistyring og lagets kasserer fører regnskapet selv i et 
innkjøpt regnskapsprogram. Dette gir laget en mye større mulighet til å ha løpende kontroll 
med økonomien og sette inn eventuelle tiltak i tide. 

For 2021 er følgende søknader sendt/ behandlet 

• Kulturmidler 2021 (Lenvik kommune) omsøkt kr. 120.000, - og fikk kr. 63.994, -  

• Tilskudd fra Norges Idrettsforbund, LAM midler 2021, tildelt kr. 46.931, - 

• Momskompensasjon for 2020 NIF, tildelt i 2021 kr. 46.032, - 

• Statsskogmillionen, tildelt 0,- 

• Søknad kulturmidler og refusjon strøm for 2022 er ikke sendt på tidspunkt for årsmøte  
 

Samarbeidsavtaler 

Samarbeidet vi har med lokalt næringsliv er fortsatt avgjørende for drifta av laget. En stadig 
sentralisering av sponsorvirksomheta hos flere aktører gjør dette arbeidet utfordrende. 
Svingninger i de økonomiske rammene hos en del samarbeidspartnere har også ført til noen 
utskiftninger. For denne sesongen har Koronapandemien gjort dette arbeidet særlig 
utfordrende. Pr d.d. har vi avtaler som handler om reklame på tavlene på stadion og 
Mevatnet, på klubbklær og på tråkkemaskina.  

Vi retter en stor takk til alle de de som støtter laget økonomisk.  

Slik det har vært de siste årene, så er de fleste av disse avtalene ettårig, men vi har i år lykkes 
med å få flere avtaler med en varighet på opp til tre år.  
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I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Senja Videregående skole som innebærer 
økonomisk støtte og muligheter for lån av lokaler ved arrangementer, som motytelse til at vi 
preparerer løyper for toppidrett langrenn ved skolen. 

Det er i tillegg etablert et samarbeid med Statskog hvor vi disponerer et stort og flott telt 
som kan benyttes som smøretelt og annet i forbindelse med arrangement.  

 

Neste års budsjett 

Styret legger frem budsjett for perioden 01.01.2021– 31.12.2021. Budsjettet gjelder derfor 
deler av sesongen vi har lagt bak oss. 

Budsjettet for 2021 reflekterer erfaringene fra forrige sesong og en forventning om fortsatt 
god aktivitet i laget. Budsjettert resultat er på kr 35 500,00  

Basert på tidligere års erfaringer vil det være avgjørende å holde fast ved de rutinene som er 
etablert og arbeide systematisk, for å sikre de nødvendige inntektene. Låneopptaket i 
forbindelse med innkjøp av ny tråkkemaskin innebar et grundig arbeid med delfinansiering i 
tillegg til egenkapital. Gaver, tilskudd, spleis og tippemidler er sentrale kilder til 
finansieringen. Den økonomiske situasjonen i laget er god, og det må fortsatt vises 
nøkternhet for å sikre dette framover. God oppfølging på kostnadssida og målrettet arbeid 
på inntektssida er avgjørende.   
 

Sluttord  

Skisesongen vi har lagt bak oss har fortsatt vært litt atypisk, både i forhold til Corona-
situasjonen og at det snøen kom sent. Men laget har vist en stor innsats gjennom god 
tilrettelegging både for aktive og mosjonister.  

Vi arrangerte kretsrenn i januar med veldig god deltakelse der 137 løperer var påmeldt. 
Arrangementet var solid gjennomført – og det viste at klubben innehar god 
arrangørkompetanse. Årets Telenorkarusell ble også gjennomført på en fin måte - selv om vi 
selvsagt ønsket oss større deltakelse 

Bruken av løypenettet og aktiviteten har vært god og det har vært flotte forhold i marka 
gjennom hele av vinteren. 

Den sportslige aktiviteten og deltakelsen i konkurranser har vært oppadgående. Men det blir 
fortsatt viktig å få flere med på renn fremover. Vi ser at flere av løperne våre har en god og 
positiv utvikling, og dette viser at vi jobber godt og riktig.  

Som nevnt har oppslutning på treningene vært relativt god. Vi har hatt en stor og god 
gruppe i alderen 7 – 12 år. Men i aldersgruppen over dette har det vært relativt få. Det var 
gledelig at vi har hatt to juniorer som har deltatt i nesten alle NC-renn, NM og NNM. Vi stilte 
også Junior lag på NNM-stafett, noe som klubben ikke har gjort på svært lenge.  
Fremover blir det viktig å holde på den store gruppen av unge, og beholde de som er over 14 
år. Det er viktig å komme i gang med organisert barmarkstrening når skolene og de øvrige 
aktivitetene starter.  

Oppslutningen rundt trimtilbudene våre er fortsatt stor, og disse aktivitetene har stor 
betydning for folkehelsa og befolkninga i området. Dette blir tydelig satt stor pris på og 
synes godt gjennom den støtten vi får inn gjennom både grasrotandelen og støtte til drift av 
tråkkemaskinen. Dette er gledelig og tråkkemaskingjengen og trimutvalget skal ha honnør 
for det viktige arbeidet som legges ned. 

Vi i styret retter en stor takk til alle som har bidratt til drifta av klubben gjennom sesongen 
som vi nå har lagt bak oss. Her i sluttordet rettes det en særlig takk til trenerne som uke 
etter uke stiller opp. Vi ser fram til å utvikle klubben videre i kommende sesonger. 
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For styret 

Geir-Henning Wintervoll 

Leder 
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Årsmelding Sportslig 2021/-22 IL Pioner Ski 
 

Klubbens treningsgrupper 

Knøtter/Superknøtter 6-12 år (i 2022) 

Pioners eldste: 13 år og eldre (i 2022) 

 

Knøtter og Superknøtter sesongen 2021/2022 

Trenere:

• Leif-Gunnar Arnesen 

• Lena Sørensen 

• Ole-Kristian Reinholdtsen 

• Veronika Wintervoll 

• Camilla Hagensen 

 

I år startet vi sesongen 7 september med et par toppturer. Leif-Gunnar og Ole-Kristian hadde 
et par fine torsdager med noen få utøvere som hadde mulighet å være med. 

Det ble også arrangert fellestur til Steinfjellet med alle utøvere /trenere og noen foreldre. 
Veldig vellykket tur og frister til gjentagelse neste år. 

Oppstart for nye utøvere ble 23 september, men det tok tid utover høsten før vi kom oss i 
gang da mange har flere idretter de måtte gjøre seg ferdig med. 

Slutten av oktober gikk vi inn i hallen. Og hadde som vanlig variert aktivitet som hinderløype, 
enkle styrke øvelser, par øvelser og lek 

Kun 2 nye 1. klassinger i år, og en 9 åring har kommet utover sesongen. Flere har falt av, noe 
vi hører andre klubber også sliter med. Mulig pandemien har noe å gjøre med det. 

Til sammen er det 15 ivrige knøtter/superknøtter i gruppa, og det har vært stabil deltagelse 
på ca 10 hver trening. 

Barmarkssamlinga på Stonglandseidet ble i høst avlyst pga. manglende påmelding fra alle 
gruppene. Dette også i år grunnet andre aktiviteter som kolliderte den helgen. Vi prøvde å 
flytte tidspunkt, men det ble vanskelig for mange. Høsten er travel tid. 

I januar startet vi med skitrening ute til glede for alle.  

Med en godt motivert sammensveiset gruppe har det vært lett å ha gode treninger med mye 
variert aktivitet. 

Skileik anlegget har vært mye brukt i år og det ble laget en kule på stadion som har gitt 
variert trening.  

Det har vært noe deltagelse fra oss på skirenn. De som er med synes det er artig 

På eget kretsrenn 29. februar stilte 8 løpere. Bra innsats og veldig fin dag. 

Planlagt trening så lenge det er snø, og forhold. Nå er det mye is og vann i løypene rundt 
stadion og lite snø i løypene, men vi håper å holde på en stund til. 

Planlegger avslutning før vi tar sommerferie. 

Kort oppsummert har sesongen også i år vært preget av god stemning med ivrige barn og 
godt oppmøte på alle treninger uansett vær! 

 

Lena Sørensen 
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Pioners eldste 

 

Trenergruppa har bestått av 

Morten Mæland Bakketun 

Rannveig Wik Haug 

Geir-Henning Wintervoll.    

 

Mange i denne gruppa har trent jevnlig hele året, både inne og ute. Under fellesferien trente 
man hver for seg, men gruppa tok opp igjen den organiserte treninga før skolen startet i 
august, og trente da hovedsakelig på rulleski. Fra skolestart la man opp til treninger 2 x/uke 
med rulleski, løps- og styrektrening. 

Rulleski og løpstreninga ble avslutta når snøen kom i desember. Første skiturene ble på 
Bardufoss eller i Nordlia. Det ble greie forhold i Finnfjordmarka i løpet av desember. Etter jul 
har det vært tilbud om organisert trening 2 dager i uka. Uheldigvis uten styrketrening pga. 
koronarestriksjoner.  

Gruppa varierer i størrelse, men totalt sett kan denne gruppa telle 7 aktive. . Det ble 
dessverre ikke tur til Stonglandseidet eller Kiruna i år. Dette var et stort savn.  

Det har i år  vært 2 løpere på kretssamlinger.  3 aktive fra denne gruppa har vært med på 
skirenn. 2 har vært med på nasjonale NC renn, NM og NNM. Pioner Ski stilte også Jr-lag 
under årets NNM-stafett på Stokmarknes. 

Det er gledelig å se at vi har klart å beholde relativt mange på trening – selv om ikke alle går 
skirenn.  

 

Tanker om sesongen som har gått og den neste sesongen 

Renndeltagelsen har vært bedre i år. Gledelig at Pioner Ski har vært en av få klubber i 
området med deltakelse på Junior-nivå på nasjonale renn. . 

I alle gruppene tilstreber vi at miljøet skal være inkluderende og at løpere og trenere skal 
ivareta og støtte hverandre.  Dette ser vi på som et grunnleggende fundament i klubben vår. 

Trenerne takker alle utøvere, foreldre, styret, løypekjører og andre som har bidratt til at vi 
har gjennomført en fin skisesong i IL Pioner Ski! 

 

 

Geir-H Wintervoll  
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Pioner Randonné 
 

KORT OM PIONER RANDONNÉ 
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Årsresultat IL Pioner Ski 2021 
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Balanse 
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Revisjonsberetning 2021
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Kontrollutvalgets beretning for 2021 
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NOTER TIL REGNSKAP 2021 IL PIONER SKI 
 

  

 

  



15 

 

 

Budsjett IL Pioner Ski 2022 
 

 
 

      
 

 

 

Finnfjordbotn, 28.03.2022 
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Styret i IL Pioner Ski for sesongen 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

Geir Henning Wintervoll     Elisabeth Næsvold Larsen 

Leder        Nestleder/kasserer 

 

 

 

 

Anette Svendsen      Leif-Gunnar Arnesen 

Sekretær       Styremedlem 

 

 

   

 

 

Tom-Rune Eliseussen      Camilla Hagensen 

Styremedlem       Styremedlem 

 

 

 

 

 

Lena Sørensen      Mads Wallerheim 

Styremedlem       Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


