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Årsmøte

Årsmøte for 2010 ble avholdt 3.mai 2011 på Larsos skole. Oppmøtet var heller ikke i år 
spesielt stort, men der møtte 9 stk, inkludert styret.

Etter valget fikk styret følgende sammensetting:

Leder                      Morten Hammer, valgt for 2 nye år.
Nestleder                      Trond Kristensen, ikke på valg.
Kasserer                      Heidi Larsen, valgt for 2 år
Sekretær                      Randi Aspmo, valgt for 2 nye år. 
Styremedlem                      Ørjan Kristensen, ikke på valg
Representant fra skigruppa        Terje Johnsen, valgt for 2 nye år

Varamedlem Lise Øvernes (1 år)
Varamedlem Svein Johansen (1 år)

Revisorer Elin Brændmo og Sonja Steen

Valgkomite Lisbeth Movik - leder
Geir Asle Haraldsen
Per Strand

I skigruppa sitter fortsatt Terje Johnsen, Knut Rønnåbakk og Elin Jensen. 

Etter møtet ble det avklart at Heidi Larsen likevel ikke kunne påta seg jobben som 
kasserer, og Torstein Eiterjord har fortsatt i vervet.

Andre møter

Styret har siden forrige årsmøte hatt 4 styremøter og behandlet ca 30 saker. Av saker 
styret har behandlet kan nevnes:

• planlegging av arrangementer, herunder Reinhornrennet
• økonomi, lotteri, sponsoravtaler 
• innkjøp av tråkkemaskin

I etterkant av årsmøtet i mai 2010 hadde vi dessuten et medlemsmøte, der vi diskuterte 
om aktivitets- og dugnadsnivå står i forhold til medlemstallet – overforbruker vi de 
medlemmene vi har? Tråkkemaskinkjøp var også et viktig tema. 

Skigruppa har også hatt jevnlige møter.

Medlemstall for 2011: Det er innbetalt ..… familiekontingenter og ..… enkeltbetalende 
medlemmer. Laget har totalet registret 106 medlemmer hos idrettskretsen.



Reinhornrennet – 37. gang

Reinhornrennet ble dette året arrangert 3.april, 14 dager før palmehelga, på grunn av 
sein påske. Været var strålende – også i år. I år var det 322 deltakere. Nytt av året var at 
samtlige løpere måtte ha lisens, noe som økte kostnadene for deltakerne. Vinner i 
herreklassen var Steve Samuelsen og vinner i dameklassen var Anniken Jørgensen. Det 
deltok 37 stykker i konkurranseklassen. 

Hovedsponsor var Sjøfossen. Sport1 på Stormyra er ny utstyrsleverandør til laget og de 
sponset Reinhornrennet med mange flotte premier. Hovedgavepremien var en stor 
Lavvo gitt av Sport1. Rennet ble ellers arrangert på en flott måte. Rennet er en stor 
inntektskilde for klubben. Rennleder var Ørjan Kristensen.
 
Neste års renn arrangeres tradisjonelt på palmesøndag – som da faller på 1.april.

Sonerenn

Stormfjell arrangerte Sonerenn i Larsoslia søndag 7.febr.  Det var 71 deltakere på rennet 
og ble med det det største sonerenn i sesongen. Premieutdelinga ble også denne gangen 
lagt til skihytta, umiddelbart etter rennet. Arrangementet gikk prikkfritt og med 
premieutdeling i løypa fikk vi et kompakt arrangement, til glede for både deltakere og 
arrangører.  

I år har Stormfjell hatt i overkant av 20 løpere som har deltatt på et eller flere sonerenn. 
Flere av disse har også gjort seg fortjent til cup-premie, selv om antallet er redusert i 
forhold til tidligere år. 

Antall løpere på de ulike renn har vært noe lavt også i år, men vi har heldigvis ikke hatt 
noen synlig reduksjon i deltakertall. IL Stormfjell er fremdeles den største klubben i vår 
sone, selv om Misvær IL fikk flest sonescupdeltakere.

Klubbrenn/Treningsrenn

Vi inngikk et samarbeid med Granli IL og arrangerte 3 (mot 4 planlagte) Telenor-
skikarusellrenn fordelt på skihytta, Trones skole og Laukslett. Arrangementene ble også 
i år en stor suksess med mange deltakere. Arrangementet er for både medlemmer og 
ikke-medlemmer, med premiering av dem som hadde vært med på minst tre renn.

I tillegg arrangerte vi den 15. april klubbrenn som avslutning av skisesongen.
Arrangementet ble en flott avslutning på sesongen 2011. Vi så allikevel at det kan være 
ønskelig å få avviklet dette klubbrennet litt tidligere på sesongen.



Kretsrenn

Vårt kretsrenn ble arrangert 15.januar. Det deltok 101 løpere og ble dermed blant de 
aller best besøkte kretsrenn i sesongen.

Stormfjell hadde flere gode resultater i 2011-sesongen, med flere pallplasseringer og 
noen kretsrenn seire. André J. Navjord, , Lise Rønnåbakk, Ingeborg Øvernes, Sigve 
Steensen, Jørgen J. Navjord, Tom Emil Larsen, Christian Jørgen Rasmussen, Emil 
Kristensen, Daniel Kristensen og William Øvernes har deltatt på kretsrenn, og gjort 
mange gode prestasjoner.

2011 ble avsluttet med sprintstafett på Fauske nyttårsaften. William Øvernes deltok på 
et mixlag sammen med Torbjørn Hemminghytt fra Nordfjorden og gjorde sine saker 
veldig bra. Tom Emil Larsen og Andre Johnsen Navjord stilte opp i seniorklassen og 
vant like godt hele Nyttårsraketten i sin klasse!

KM – Grane

Vi hadde 3 deltakere med under kretsmesterskapet som gikk på Trofors i Grane 
kommune. André Johnsen Navjord, Lise Rønnåbakk og Christian Jørgen Rasmussen. 
Der hadde vi flere fine plasseringer i både fristil og klassisk.

NNM – Nordreisa

Her deltok vi med 3 løpere, André Johnsen Navjord, Lise Rønnåbakk og Christian 
Jørgen Rasmussen. Løperne deltok også på stafettlag i lag med andre klubber. 
Stormfjell stilte med eget herrelag i sprintstafetten, med Christian-Jørgen og Andre på 
laget!

Deltakelse på Norges-cup 

André J. Navjord deltok på 3 ulike øvelser under Norges-cuprennet på Ål i Hallingdal. 
Norgescup arrangeres for juniorer og seniorløpere og det er 1.gang på svært mange år at 
IL Stormfjell har hatt deltakere på slike renn. Selv om konkurransen var hard var det en 
flott opplevelse for André å delta på slike renn. 

Deltakelse på andre store turrenn 

Også i år har vi hatt flere deltakere med på større og mindre turrenn i både inn- og 
utland – Vasaloppet, Blåvegen, Valnesfjorden rundt og Kobberløpet.



Skitrening/Lysløypa

Skitreningene har også i år foregått på tirsdager og torsdager. Det har vært noe redusert 
deltakertall på treningene. Trofaste trenere har vært Knut Rønnåbakk, Morten Hammer 
og Terje Johnsen. 

Vårjoggen

Det ble også i år arrangert 4 joggekvelder. En på Moldjord, en på Larsos, en på Trones 
og en på skihytta i Larsoslia. Arrangementet var også åpent for ikke-medlemmer, med 
ulik deltakerkontingent. Også i år var det god deltakelse, over 50 deltok, av disse var 
det ca 30 som hadde deltatt på minst tre løp, og dermed gjorde seg fortjent til 
løpspremie.

Beiardilten

Beiardilten nr. 29 ble arrangert 19.juni med Randi Aspmo og Inger Grethe Johansen 
som rennledere. Vi hadde også i år start på Moldjord for alle løperne, og premiering til 
beste gutt, jente, dame og herre. Vinnere ble henholdsvis Daniel Kristensen, Lise 
Rønnåbakk, Tove P. Johansen og Svein Eggesvik. Hovedgavepremien var et 
reisegavekort på kr. 4000,- Antall deltakere totalt var 144, hvorav 66 var under 13 år 
(ikke ungdomsskoleelever enda) og fikk barnepremie.

Neste år arrangerer vi Beiardilten 17.juni, med samme hovedkomite som i 2011. Da blir 
løpet arrangert for 30. gang, og dette ønsker vi å markere. 

Beiardiltens resultatarkiv ble digitalisert i løpet av vinteren 2011 og dette vil lette noe 
av administrasjonsarbeidet i forbindelse med Beiardilten. Vi kan nå på en enkel måte 
legge ut lister av f.eks aktuelle plakettkandidater og storslitere. Etterarbeid etter avviklet 
Beiardilt med utdeling av pins og plaketter er med digitaliseringen blitt mye enklere enn 
før.

Fra Vårjoggen 2011



Samarbeid med andre klubber.

Våre løpere får i løpet av sesongen delta på treninger i lag med Innstrandens sine løpere 
og til Norges-cupen fikk vår løper også delta på deres reiseopplegg og lederservice. For 
en liten klubb som vår vil det være nødvendig med et godt samarbeid med de store 
klubbene for at de kan fortsette sin langrennssatsning på junior- og seniornivå.

I forbindelse med oppstart av trener 2 kurs har det også vært avholdt en felles 
treningssamling for løpere fra Nordfjorden og Stormfjell. Et slikt samarbeid er veldig 
positiv og givende, både for støtteapparat og løpere.

Pga. snømangel ble vårt kretsrenn i sesongåpningen 2012 avlyst og det ble på kort tid 
planlagt og gjennomført et testrenn i Sulis med ca. 60 løpere. Rennet arrangerte 
Stormfjell i lag med Innstrandens. Skigruppa ser på dette samarbeidet som svært 
givende og noe som vi bør forsøke å utvikle videre i åra fremover.   

Økonomi
• Stormfjell hadde et underskudd på ca 18 000 kr for 2011, og hadde pr. 31.12.11 

ei beholdning på ca 59 700 kr. 
• I løpet av 2011 fikk IL Stormfjell overført ca 14 000 fra Grasrotandelen. Pr. 

01.01.2012 har vi 61 medlemmer, det høyeste tallet vi har registrert. IL Stormfjell 
er dermed den nest største Grasrot-mottakeren i Beiarn.

• Høsten 2011 ble det satt i gang kronerulling for innkjøp av tråkkemaskin.

Heimeside
• Laget har ei flott oppdatert heimeside, og også en facebook-profil til å profilere 

våre aktiviteter og formidle annen informasjon. Stor takk til Terje Johnsen, Knut 
Rønnåbakk og André J.Navjord for innsatsen med dette!

Dugnadsarbeid
• Først og fremst dugnadsinnsats i forbindelse med ulike arrangement, i tillegg til 

styrets og ikke minst trenernes kontinuerlige dugnadsinnsats. 
• Det har dessuten vært rydding av løypetrasé, og noe snekring på hytta.
• Deltakelse på møter i Idrettsråd og Nordland skikrets.

Kulturprisvinner:
• Trond Kristensen mottok Beiarn Kommunes Kulturpris i 2011 først og fremst for 

sin innsats i IL Stomfjell og NBI, etter forslag fra IL Stormfjell. Vi gratulerer! 
Vel fortjent!
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