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Glade skiskyttere

RENNEBUIdrettsgledeLivsglede

Medlemsblad

De glade skiskytterjentene er på Tynset, 
og de er fra venstre Lone Vaagen, 
Eileen Rokkonesløkk, Stine Hårstad, 
Anna Rogogjerd, Thyra Ramsem 
og Ragnhild Bjerkås.



De to yngste deltakerne Mari Krogstad og Iver Langseth 
får sin velfortjente premie etter å ha fullført 5 km.

Startfeltet på Nerskogsløpet halvmaraton 2019.
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#altblirbra

Da har snøen forsvunnet rundt huset, all mosen som 
kom fram er raka og vi har hatt noen gode sommer-
dager i pinsehelga.
Vinteren ble lang denne gang også, med bra skiføre 
ut mai. Nå blir det godt å kunne bruke marka med 
joggesko. 

Våren 2020 ble spesiell for hele verden da Covid-
19 satte alt på vent. All organisert idrettsaktivitet 
ble 12. mars stengt, men nå åpner samfunnet igjen, 
litt etter litt. Det er nok mange unge kropper det 
kribler i nå, de ønsker selvfølgelig å få spille fotball 
på kunstgrasbanen, med taklinger og nærkontakt. 
Forutsetningen er at alle aktører overholder smit-
tevernreglene og tar ansvar for at trening skjer 
innenfor regelverket.
Vi må alle huske på å ta hensyn, ikke gå på trening 
om du ikke er frisk, vask hender før og etter trening, 
bruk egen drikkeflaske.
Sommeren 2019 var det flere timer med dugnad i 
ballbingen som trengte oppussing. Skolen mala og 
vi fikk et gammelt dekke fra Løkken som vi la på. 
Hundre prosent bra ble det ikke, men det ble mye 
bedre. Nytt dekke koster over 100.000 kroner så 
dette ble ei grei løsning. Ettersom ballbingen blir 
mest brukt av skoleungene sendte vi i desember 
forespørsel til kommunen om de kunne ta over 
ansvaret for ballbingen, og i januar fikk vi positivt 
svar på det. Takk for det Rennebu kommune!
Idrettslaget sin økonomi er bra. Hovedlaget hadde 
noen år med underskudd, og vi måtte ta noen grep. 
Det hjalp! Nå er det andre året med overskudd og 
det sier vi oss fornøyd med. I 2019 var overskuddet 
på kr 127.033.
Pengene i idrettslaget skal ikke vokse på bok, de 
skal brukes på aktivitet. Det er derfor gledelig å 

se at friidrettsgruppa høsten 2019 prøvde seg på et 
helt nytt arrangement, Nerskogsløpet. Det ble en 
suksess, og vi gleder oss til nytt løp i høst!
 Trim/sykkel tenkte også nytt, og Trimpoeng-
appen ble en suksess i vinter. Mange besøkende på 
flotte turer. Mulig vi er lettlurte, men det er lettere å 
komme seg ut når en skal registrere seg et sted ved 
en app eller som å skrive navnet i trimboka! Nå er 
det topptrim som gjelder. God tur!
Vi i styret vil takke for at DU er medlem i idretts-
laget. Takk til tillitsvalgte, aktive, mindre aktive, 
unge og eldre for et godt idrettsår i Rennebu. En 
spesiell takk til alle trofaste medhjelpere som alltid 
stiller opp når det skal tas et tak.  Denne gang vil 
jeg spesielt takke dere som hjalp til på våre arran-
gement i 2019, som gjør at andre får komme til 
Rennebu og se at her er det aktivitet!
Takk til alle støttespillere, annonsører og sam-
arbeidspartnere, takk til Intersport Oppdal og 
NorContakt for gode utstyrsavtaler, og ikke minst, 
en stor takk til hovedsponsorene Kraftlaget, KVO 
og Orkla Sparebank. Dere gjør det mulig for 
Rennebu Idrettslag å holde aktiviteten på et høyest 
mulig nivå.

Rennebu idrettslag ≈ Idrettsglede – Livsglede
Vi jobber for å ha flest mulig i aktivitet, lengst 
mulig!

God sommer alle sammen!
Alt blir bra!

- Mari Ytterhus

Medlems- og informasjonsblad for Rennebu idrettslag
Fra 2017 kommer bladet en gang pr år.
Ansvarlige for redaksjonelt stoff og annonser: Styret i Rennebu IL
Produksjon: Mediaprofil as, Berkåk
Takk til Jan Inge Flå for bidrag med artikler

Lederen har ordet

Følg Rennebu il på facebook 
og se info på Rennebu.com
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robertkrogstad73@gmail.com
Konsulenttjenester for landbruket

Mobil: 918 11 623

SommerVibber

Rennebu Nedre Handel
Voll, 7393 Rennebu

tlf 72 42 65 50

Uke 26 PØLSEFEST 
40% rabatt 

på pølser fra Gilde og Prior
Se flere tilbud og oppskrifter på joker.no
Tilbudene med SommerVibber varer til 9. august! Velkommen

til Bygdasenteret

Bygdasenteret er et knutepunkt for
natur, kultur og reiseliv i Rennebu. 

I tillegg driver vi med salg av varer og tjenester, 
og i kjelleren ligger Bygdapøbben - et populært 

møtested for både innbyggere, 
hyttefolk og tilreisende.

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

BERKÅK BILSKADE BERKÅK BIL
Postmyrveien 12 Postmyrveien 12
7391 RENNEBU 7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963 Tlf 72 42 75 90
berkaakbilskade@outlook.com berbil@getmail.no

Din lokale maler

for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com
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Leder: Mari Ytterhus Telefon 900 81 598 – mari.ytterhus@online.no

Nestleder: Oddvar Myrmo Telefon 995 81 331   – oddvar.myrmo@gmail.com

Styremedlem Hanne Krogstad Telefon 975 41 199 – hannekrogstad74@gmail.com

Lederne i den enkelte gruppe er styremedlemmer i Ril

Ski Kjetil Værnes Telefon 952 10 285 – skigruppa.ril@gmail.com

Fotball Olav Stavne  Telefon 482 83 580  – olstavne@online.no

Trim og sykkel Arild Bruheim  Telefon 416 56 992 – arild@krk.no

Friidrett Oddveig Værnes Telefon 917 39 162 – uvsa@getmail.no

Håndball May Jorid Nyhus Vaagen Telefon 908 34 360 – may.jorid.nyhus.vaagen@gmail.com 

Allidrett Tone Eithun Telefon 952 16 674 – toneeithun@hotmail.com

Styret i 
Rennebu idrettslag

Ta kontakt om dere lurer på noe!

Rennebu idrettslag
– et godt valg.

Vårt organisasjons-
nummer er 971 381 981. 
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rennebu.com
Rennebu idrettslags hjemmeside!

Allidrett
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Følg Rennebu IL på facebook:

rennebu idrettslag

rennebu il - skigruppa

rennebu il friidrettsgruppa

rennebu il håndballgruppa

rennebu il - topptrim og trimposter

rennebu il fotballgruppa

rennebu il iallidrett

rennebu il-Sykkel

Hjemmesida finnes under Rennebu.com

Fyll tanken 
og magen

 hos Esso Berkåk!
Coop rabatt fra ÷35 øre pr. liter

Prøv våre saftige burgere!

KORSEN AUTOSERVICE
S.A. Knutsen 

Berkåk, 7391 Rennebu - Tlf. 72 42 73 37 
Fax 72 42 62 60 - Mob. 917 41 179 - 958 66 161

Tlf: 72426560/476 24 600 
Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Vi forhandler klippere 
som passer fra hyttetomt til fotballbane

Jutulveien 4 Stamnan, 7392 Rennebu
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Velkommen til distriktets

største sportsbutikk
Klubbavtale med Rennebu IL

og 2% kjøpeutbytte til klubben

Oppdal, Aunasenteret
tlf 72 42 16 37

Rennebu Idrettslag har samarbeidsavtale med 
Intersport Oppdal. 
Som medlem har du fått/får du et  “Intersport 
Oppdal-kort” som gir deg rabatter på en del utstyr. 
Når du handler viser du fram kortet i kassa og sier 
du er medlem i Rennebu IL. Samtidig som du får 
rabatter, får idrettslaget 2% i kjøpeutbytte.

I 2019 utgjorde dette kr 5.034. Husk å bruke 
rabattkortet, så får vi kjøpeutbytte tilbake!

Rabatt på utstyr
når du handler hos Intersport Oppdal

Disse pengene fordeles til gruppene og er med og 
finansierer drift av aktiviteten i idrettslaget.
Avtalen med Intersport er 3-årig, og den ligger  på 
www.rennebu.com.

Mangler du rabattkort?
Ta kontakt med leder så skal du få.

rabattkortet, så får vi kjøpeutbytte tilbake!
I 2019 utgjorde dette kr 5.034. Husk å bruke 
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Medlem i RIL
Pr 31.12 2019 var det registrert 866 
medlemmer i Rennebu idrettslag. 
Spoortz, som medlemsbasen lå under 
fikk krasj i en server før jul 2019 og 
alt fra mars til desember måtte rekon-
strueres. Det gjorde at vi er ikke sikre 
på at alt er riktig når vi sender ut nytt 
krav i 2020. 
Vi har gjort det vi kan, og håper på 
forståelse for eventuelle feil. Gi oss 
tilbakemelding, så retter vi opp.

Vi har på årsmøte 9. juni 2020 bestemt at vi går bort 
fra familiemedlemsskap. Vi bestemte da å redusere 
kontingenten fra 2020, slik at den nå blir 75 kr for 
barn opp til 18 år, tidligere 100 kr og voksen blir 
125 kr, tidligere 150 kr. Å holde orden på med-
lemsbasen er mye jobb, så vi gjør dette for å lette 
arbeidet. 

Det er etter Rennebu il sine lover påkrevd at alle 
som deltar i organisert aktivitet skal være medlem 
av laget. Som medlem er du automatisk forsikret 
når du deltar på aktivitet i lagets regi. Lagets grup-
per er ansvarlige for å registrere alle som deltar. Vi 
må arbeide aktivt for at alle i framtida fortsatt vil 
være medlem i laget, og ta del i idrettslagets arbeid.  

Fra 2020 bruker vi idrettens medlemssystem som er 
klubbadmin. Mange av dere har kanskje fått epost 
om verifisering av info, trykk på link og opprett 
bruker på Min idrett. Vi har nå samla inn epost-
adresse på veldig mange, mangler bare 60 stk. Når 
vi sender ut krav på kontingent nå vil dette skje pr 
epost. Noen av dere vi mangler epost på har fått 
messenger melding fra Mari - flott om dere sender 
et svar i retur.

Sakset fra idrettsforbundets nettside:
Elektronisk medlemsregister er lovpålagt!
 
Å ha et elektronisk medlemsregister - godkjent 
sådann - er noe idrettslaget er pålagt gjennom 
lovverket. Siden det er lovpålagt - har idrettens 
selv utviklet et medlemsregister for klubbene. 
Medlemsregisteret (medlemsadministrasjon) er en 
del av KlubbAdmin som er det samme verktøy/
system som klubben må bruke i forbindelse med 
Samordnet søknad og rapportering. Systemene er 
bygget sammen fordi man etterstreber en enklere 
hverdag for idrettslagene!

Vi taker dere alle for at dere er medlemmer. 
Medlemsskap er viktig for RIL, fordi laget får 
tildelt offentlige midler I forhold til antall medlem-
mer.

Bli medlem på en – to – tre!
Er du ikke medlem men ønsker å bli det?
Gå inn på rennebu.com/idrett og trykk på den 
oransje knappen det står BLI MEDLEM på. 
Følg så instruksjon.
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Drømmer du om hytte på fjellet?

Hyttene ligger ved familievennlige  
Stølen Skisenter

Peisovn - Utsikt - Innlagt strøm og offentlig vann/kloakk  
Bilvei frem  - Carport/P-plass - Alpinanlegg - Turterreng

5 hytter  
påbegynt,  

kommer for 
salg i 2020!

20 moderne leiligheter 
på Nerskogen
BRA 74 m2 eller 82,5 m2 
2 eller 3 soverom 
Eikeparkett og flis
Sigdal kjøkken

Norgeshus er en av Norges største bolig-
byggere. Bred kompetanse, erfaring og 
gode løsninger er viktige nøkkelbegreper 
hos Norgeshus. Vi synes det er spen-
nende og morsomt å kunne være med på 
planlegging og bygging av din bolig eller 
hytte. Omgivelser som skal innby til opp-
levelser og glede for deg i mange år.

Se vår hjemmeside for flere prosjekter.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Nordre Industrivegen 54, 7340 OPPDAL 
Telefon: 72 40 02 60  

stig.fjellstad@norgeshus.no - www.oppdalbygg.no Stian Knutsen 
Mobil: 958 66 162

Per Hårstad 
Mobil: 992 03 071

NAF
NAF 40 øre rabatt 
på drivstoff (ikke avgiftsfri diesel)

45 øre rabatt og 
2 bilvask til halv pris 
ved tilknytning til EXTRA Club

Coop
45 øre bonus 

per liter drivstoff (ikke avgiftsfri diesel)

2 bilvask til halv pris 
ved tilknytning til EXTRA Club

Rabatter på Circle K
med Coop og NAF

Velkommen til Circle K Berkåk
Parallellveien 10, 7391 Rennebu

Graving – Planering
Transport sommer/vinter   

Betongarbeid – Vann/avløp
Uteplasser – Liftutleie

Strømaggregat -
start aggregatet med mobil-app

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.vogn@oppdal.com
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Minneord 
etter Helge Sumstad 
Torsdag 15. august 2019 døde Helge Sumstad etter et kort sykeleie, og det preget 
hele Fotball-Trøndelag. Fotballdommer Helge fikk sette et stort preg på kampene i 
Trøndelag gjennom flere tiår.

Helge startet som fotballspill-
er for Åfjord IL der han også 
tok dommerkurs som 22-åring 
og begynte å dømme fra -79.     
Etter et år i Namsos flyttet han 
med familien til Rennebu, og 
fortsatte som dommer for Ren-
nebu IL i tillegg til at han trente     
guttelag. Sammen med bl.a 
Egil Solberg, Hans Sanden og 
Ottar Ramstad dro han rundt 
som kampleder på de fleste 
banene sør for Trondheim.

Helge viste seg godt egnet 
som dommer og dømte til og 
med 2.divisjon, datidens nest 
høyeste nivå. Rask, myndig, 
regelkyndig og klok. «Den desidert beste og her-
ligste dommeren jeg noensinne har hatt» (Arne 
Gunnes) og «Takk for all lærdom og motivasjon» 
(toppdommer Per Ivar Staberg) er beskrivelser som 
går igjen. Toppfotballen til tross - det han nok vil 
bli husket for i Trøndelag er mer den brede og gode 
kontakten Helge hadde med lagene i de lavere divis-
jonene, og opplæring av nye dommere. Fra avisut-
klipp på 80-tallet var dette et emne som opptok 
Helge hele tida, og gjennom årene er det ikke tall 
på alle gutter og jenter han har veiledet gjennom 
kurs og mentoring på alle nivå. Med falkeblikk un-
der ei regntung furu langs sidelinja, eller med store 
og ivrige bokstaver i pausen. Helge spurte, viste og 
snakket til rette. For å gi trygghet og skape gode 
kampledere av ungdommene.

Selv møtte Helge glad og forventningsfull til 
kampene han dømte, klar til å ha det kjekt på banen 
– uansett lagenes nivå og kampens betydning. Pod-
casten «Heia Fotball» på NRK P3 viet ham opp-

merksomhet i en egen hyllest og brukte disse ordene 
for å beskrive Helge:

«Med breddefotballens bredeste smil kjem du mot 
oss. Handa er strakt ut for å hilse. «Takk for sist! 
I dag er en fin dag for fotball!» Du stiller deg opp 
foran begge lag og forkynner «Æ e’ for mæ sjøl i 
dag, så offsiden kan vær’ vanskelig å ta. Æ blæs på 
dæm æ e’ sikker på, men vi ska ha det artig i dag, 
gutta!» Med stødig hånd leder du oss gjennom 2 x 
45. Vi, glade amatører, med ti kilo for mye på krop-
pen, og et hode som vil mer enn det beina klarer. 
Og med fotballens klareste og greieste tilsnakk gir 
du beskjed om at vi må ta det med ro. «Nummer 4 
– kom hit! Du ska’ ha et tilsnakk! – Der har du fått 
det.» 

Helge der han likte seg best 
- snakke med unge fotballspillere.
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Skredder-
søm på 

bestilling

Håndlagde kvalitetsdører i heltre i den stilen du ønsker 
tradisjonsrike hyttedører med utskjæringer - klassiske bygårdsdører med fyllinger - moderne funkisdører i heltre eik

Unike dører i alle rom

Få inspirasjon på 

rennebudorer.no
 tlf 72 42 54 66

Som medlem i
Coop Orkla Møre
får du kjøpeutbytte
og medlemsfordeler

Berkåk tlf 979 94 840 
Åpn.tider 7-23 (8-21)

Post i
butikk

Uansett hvor snill eller stygg en kamp måtte være – 
smilet ditt var aldri langt unna. En hissig situasjon 
kunne avvæpnes med en humoristisk kommentar. 
Skulle du en sjelden gang gjøre en feil, var du den 
første til å strekke armene i været og si fra. 
Med din lange erfaring som dommer ble du en vik-
tig mentor for yngre dommere i Trøndelag. Du ble 
en samtalepartner, en å lære av, en å betro seg til, en 
å se opp til og strekke seg etter. (…) Uansett hvor 
du kom i uniform eller dommerdrakt var du hjertelig 
velkommen! Anerkjent som trønderfotballens beste 
dommer, velkjent som en hedersmann, unik som 
medmenneske, medmenneske som genuint var      
nysgjerrig på hvordan folk hadde det, som alltid 
hadde tid til en hyggelig prat over en kaffekopp.»

Kona Aud forteller om en ektemann som kom fra   
arbeid, skiftet og dro rett på kamp. Gjerne 3-5 gang-
er i uka, alt etter vaktlistene. Og som kom smilende 
heim, rakte armen i været og forkynte «Banens beste 
i kveld å!». Da hadde en god fotballkamp sammen 
med trivelige dommervenner, spillere og trenere 
gjort dagen fullkommen for ham. Fotballfamilien, 
samholdet og den gode stemninga var viktig for 
Helge. Han snakket ofte om alle de trivelige per-
sonene han møtte i forbindelse med kamper og sam-
linger. Gjerne var det fotballen som hjalp til med å 
bearbeide utfordringene i politijobben de gangene 
det røynet på?
En svakhet hadde Helge. Han klarte ikke å se 
Rosenborg spille live. Det var altfor spennende for 
en mann som levde med følelsene utenpå. Da tok 
han seg heller en treningstur eller hadde et prosjekt 
nede i kjelleren. Kom det derimot en scoring løp 
han opp for å få med seg detaljene. Gikk kampen i 

reprise kunne han derimot se alt – da visste han jo 
hvordan det gikk.
Helges siste heder mottok familien i vinter, et halvt 
år etter hans død. «Bjørn Eriksens Minnepris» er 
Fotballkretsens høyeste utmerkelse, opprettet etter 
Trøndelags tidligere dommersjef og FIFA-dom-
mer gjennom mange år. For 2019 ble prisen tildelt     
Helge, og i begrunnelsen ble følgende trukket fram: 
«Kandidaten var en foregangsperson når det kom til 
å inkludere nye dommere i miljøet, og å oppdra disse 
på en positiv måte. Han har tatt seg av svært mange 
yngre dommere som kursinstruktør og veileder. 
Mange av dagens aktive, ville trolig ikke vært med i 
dag, om det ikke var for kandidaten. Medmenneske 
med stor M er en god beskrivelse. 
I statuttene for prisen er Stil og Profi l satt som ett av 
kriteriene for tildeling av prisen. Årets vinner kan 
sies å oppfylle disse med god margin.
Årets vinner har gjennom alle år i sin karriere vist 
stor interesse og glød for dommergjerningen, og 
vært et prakteksemplar når det gjelder punktlighet 
og orden. Var positiv i all sin fremtreden, og stilte 
alltid opp for absolutt alle.
NFF Trøndelag fi nner i år å tildele Bjørn Eriks-
ens Minnepris meget velfortjent (Post Mortem) til    
Helge Sumstad.»

Helge har satt stort preg på folk og fotball i              
Trøndelag. 
Rennebu IL minnes Helge med glede og stolthet.

Rune Skjolden
Dommeransvarlig
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Rennebu IL-klær
Rennebu IL sine tradisjonelle overtrekksklær kjøpes nå gjennom nettbutikk 
som er åpen 2 ganger i året. Idrettslaget tar imot henvendelser om klær fort-
løpende, og hvis det er stor nok interesse så kan nettbutikken åpnes flere 
ganger. 
I nettbutikken kan det bestilles sykkelklær, løpeklær og langrennsklær. 
Klærne finnes i mange ulike kvaliteter og det er godt forklart i nettbutikken 
hva slags bruk de ulike kvalitetene egner seg for. Det er også en god 
størrelsesguide i nettbutikken slik at det er greit å finne riktig størrelse. 
Er du usikker - ta kontakt så ordner vi med mulighet for å prøve tilsvarende 
plagg. 
Følg med på idrettslagets nettside og Facebookside, åpning av 
nettbutikken annonseres der.

Adidasklær
Når det gjelder adidasklær, som fotball og håndball bruker, bestilles disse på nett i  
samarbeid med NorContakt Sport. Disse klærne kan alle medlemmer av idrettslaget 
bestille med Rennebu IL sin logo og evnt initialer.

Gå inn på: https://www.fotballsko.no/rennebu-il

Bestill hjemmefra, fri frakt hjem til deg!

Nerskogsløpet halvmaraton 
22. august 2020

Våre hovedsamarbeidspartnere

21,1 km rundt Granasjøen

Egen trimløype på 5 km

Info om  arrangementet på Facebook
#Nerskogsløpet halvmaraton og på Rennebu.com
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VISSTE DU AT KRAFTLAGET BIDRO 
MED 785 000 KR TIL LOKALE 
ALLMENNYTTIGE FORMÅL I 2019?

Det gir god energi til store og små 
aksjeeiere på Kvikne og i Rennebu!

Markus og 35 andre ansatte 
i Kraftlaget Rise Elektro 1 AS er 
beredt til å hjelpe deg med alt 
innen elektrotekniske installasjoner.

Kraftlaget Rise Elektro 1 AS | 72 42 80 10 | post@kre.no | kre.no
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Løypekjører Olav Løkslett er av Rennebu idrettsråd 
kåret til Årets ildsjel 2019.

I begrunnelsen fra forslagsstiller, heter det;
”Olav Løkslett, for løypekjøring i mange år. Både 
kjører løype sjøl, og organiserer turnus for de 
andre som kjører. Og en pådriver for utvikling av 
løypenettet og særdeles opptatt av et godt resultat 
og at folk skal være fornøyde med oppkjøringa.”

Stødige skispor
I nærmere 20 år har Olav satt opp vaktlister, og 
sammen med resten av mannskapet, sørget for stø-
dige skispor både på vest- og østsida av Berkåk. 
Stødig er også ordet han bruker når han beskriver 
den sju mann store gjengen, som mer eller mindre 
bor i tråkkemaskina vinterstid.
— Vi får et eierforhold til maskina, det må nesten 
beskrives som omsorg. Løypekjørerne er verdens 
stødigste gjeng, her er det lite gjennomtrekk, sier 
han etter omsider å ha fått talens bruk igjen.

Ble nokså taus
For Olav blir faktisk for en gangs skyld nokså taus, 
da leder for idrettsrådet, Magnar Langklopp, uan-
meldt tropper opp for å overbringe nyheten.

— Han pleier ikke å være så stille, sier kona Kari, 
og ser nesten bekymret bort på mannen.
Løypegjengen legger hver uke spor i lysløypa, 
Aunrøa, Litjrunden og Burenntraseen på vest-
sida. Olav ønsket også å legge spor i det populære 
utfartsterrenget på Berkåk øst, tanker som møtte en 
viss skepsis, men som etter hvert ble en realitet.

— Jeg argumenterte så godt jeg kunne, og nå kjører 
vi tråkkemaskina fra Sivertgjerdet, inn til masta, 
Døvatnet og ”Litjdalen”, forteller han.

— Ble litt redd
Etter mange år bak spakene, er det alltids episoder 
som huskes spesielt godt. Vi skal ikke lenger til-
bake enn jula i fjor. For da var det vått.
— 2. juledag lurte jeg en stund på om jeg i det hele 
tatt kom meg hjem. Vannet gikk over beltene, og 

Årets ildsjel 2019
Olav Løkslett

det var nesten bare hytta som stod opp av vannet. 
Jeg ble rett og slett litt redd, og at jeg kom meg vel-
berget frem den gangen, er ikke min skyld, sier han 
og takker høyere makter for at det gikk bra.

Noe av det triveligste de opplever, den trofaste 
gjengen i tråkkemaskina, er når de møter eller pas-
serer folk som er ute på tur.

— Varmer i hjertet
— Det varmer i hjertet når folk står og klapper og 
viser tommelen opp når vi kommer, smiler han.
Ute på oppdrag, støter løypekjørerne ofte på ulike 
representanter fra vår mangfoldige fauna.

— Vi ser en og annen elg og andre skapninger, men 
best husker jeg da en orrhane plutselig flakset opp 
og fløy mellom skjæret og beltet. Der er det lite med 
plass, men det gikk, det også, sier Løkslett.

Å bli kåret til Årets ildsjel, inkluderer selvsagt 
invitasjon til den store idrettsfesten i Trondheim. 
Fredag 1. november møtes trøndersk idrett for å 
hedre sine beste i Trøndersk idrettsgalla, og her er 
selvsagt Olav Løkslett med ledsager invitert.

Jan Inge Flå/Opdalingen

Olav Løkslett ble overrasket 
med prisutdeling hjemme, av Magnar Langklopp 

og Hanne Krogstad.
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De er ikke mange, men jammen er de gode. Rennebu 
J14 vant håndballserien i sesongen 2018/19, noe 
som nesten ikke skulle vært mulig, antall spillere 
tatt i betraktning. Laget kom også helt til kvartfina-
len i A-sluttspillet i den store håndballturneringen i 
Steinkjer.

— Tildelingen skjer etter forslag fra idretts-       
lagets medlemmer. Jeg blir faktisk litt rørt, for vi i 
Rennebu idrettslag har så mange kandidater å velge 
mellom, selv om vi er et lite idrettslag, sier leder 
Mari Ytterhus.

Lagspris 2019
Lagspris til ungt håndballag: 
- Stor respekt å vinne med så få spillere
Med samhold, innsats og vennskap kommer man langt. Bare spør jentene på 
håndballaget i Rennebu.

Samhold, innsats, vennskap
I begrunnelsen for tildelingen heter det, at det som 
i dag er J16 laget, får lagsprisen etter å vunnet J14-
serien i sesongen 2018/19. Faktum er at hele trop-
pen består av kun ti spillere, men der utfordringen 
med en liten spillerstall, kompenseres med sam-
hold, innsats og vennskap.

— Spillerne har utviklet seg med hverandre. 
Samholdet er sterkt, og det står veldig respekt å 
vinne serien med så få spillere, sier Ytterhus.
På grunn av koronasituasjonen ble tildelingen fore-

Lagspris 2019 ble utdelt til håndballjentene J14 i forbindelse med årsmøtet i hovedlaget.
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Kontakt oss 
for en trivelig hytteprat!

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400
www.sande-hytter.no

Nerskogen

landhandel

Telefon 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no

www.nerskogenlandhandel.no

Lokale produkter
Aviser – Tipping

Besøk vår kafè -
Markastuggu

Velkommen til 
en trivelig handel!

tatt utendørs på torget, der jentene mottok hver sin 
glasspokal i solskinnet. Lagledere og trenere for de 
talentfulle jentene er Berit Grytdal, Young Selvåg 
og Ragnhild Løvseth Øverland. Disse skal selvsagt 
også ha sin del av æren, og mottok da også sine 
velfortjente glasspokaler.

Kriterier Lagsprisen i Rennebu idrettslag
Lagsprisen kan av hovedstyret i et antall av én per 
år tildeles det lag som siste år har utmerket seg med 
idrettslige prestasjoner. Prisen deles ut i form av 
pokaler til hver deltaker på laget.

For aldersbestemte klasser: Deltatt i minst 1/3 av 
treninger, cup- og seriekamper til sammen.
For senior: Følge den enkelte særkrets kriterier for 
kretsmesterskap. I tillegg kommer de spillere som 
har møtt til kamp i henhold til laglederbok.
Dersom verdig lag ikke finnes i ett år, deles prisen 
ikke ut.

Jan Inge Flå/Opdalingen

Etter utdelingen av lagsprisen ble det feiring med is i sola.
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BDO er ledende i Norge innen regnskap, revisjon, rådgivning og  
advokattjenester.

Vi som jobber i BDO er engasjerte i kundene våre. Derfor er vi tilstede 
over hele landet med 1500 ansatte på mer enn 70 kontorer. Ved å sette 
kunden i sentrum finner vi de beste løsningene.

Vi er der du er. Vi tar deg dit du skal.

Gode råd krever nærhet

Revisjon  |  Advokat  |  Rådgivning  |  Regnskap

BDO holder til i REME-gården. Ta gjerne kontakt med oss: 
72 48 15 00 | orkanger@bdo.no | bdo.no

Nettstedet 
der du fi nner 

mest  
informasjon 

om Rennebu!

Blomster 
Leker – Gaver

tlf 72 42 74 45  – Berkåk, 7391 Rennebu

kafé og
bakeriutsalg
tlf 72 42 71 23

man-tors 10-16 / fre 10-17 / lør 10-15

 Astrid Frisør 
     - Dame og Herre -

Tlf 72 42 74 44
Granliveien 17, Berkåk

7391 Rennebu

tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofi l.no

Har du lysbilder 
du ikke kan se 

på lenger?

Vi digitaliserer dine lysbilder slik at 
du kan se de på pc´n eller tv´n

- i den oppløsningen du ønsker!

Ta kontakt på 72 42 76 66
for mer informasjon!
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Odd Ivar Hansen tildeles Fortjenstmerke av et enstemmig styre i Rennebu IL.

Fortjenstmerke 2020
Odd Ivar Hansen

Kriterier Fortjenstmerke 
i Rennebu idrettslag

Fortjenstmerket kan av hovedstyret tildeles 
den som har vært medlem i laget i lengre tid og 
herunder gjort seg bemerket ved aktiv idrettslig 
deltakelse og/eller ved utmerket arbeid i lagets 
administrasjon.
Merket kan tildeles i et antall av høyst to per år.

Odd Ivar Hansen mottar utmerkelsen for lang og 
tro tjeneste i idrettslaget, først og fremst gjennom 
praktisk arbeid.

- Vi begrunner tildelingen med at Odd Ivar er en 
typisk ”ja-kaill”. Han har vært løypekjører i tjue år, 
rydder løyper og legger til rette for vinterens aktivi-
teter også om sommeren. Han utfører i tillegg utal-
lige andre oppdrag for laget, sier leder i Rennebu 
idrettslag, Mari Ytterhus.
Hansen har, som ”utnavnet” tilsier, svært vanskelig 
for å si nei når han blir spurt om å utføre en innsats 
for idrettslaget. Han bidrar på det han blir spurt om, 
og er med andre ord en ildsjel i ordets rette betyd-
ning.

Hansen har trent fotballag i bygda, og han var også 

med på å starte den svært populære kaffekokingen 
på Rennebumartnan. Dette er enkelt konsept med 
salg av kaffe fra svartkjel, som i løpet av 25 år har 
tilført idrettskolen i bygda inntekter i millionklas-
sen.

Jan Inge Flå/Opdalingen

Odd Ivar Hansen fikk tildelt fortjentmerket av leder i RIL Mari Ytterhus.



Rennebu IL20

Og våre faste annonsører
på skiskytterstadion:

Rennebu kommune

Berkåk Veikro

Oppdal Bygg

Rennebu Dører

Rennebu Snekkeri

Rennebumartnan

Mediaprofi l

LH Bygg Entreprenør

Sande Hus og Hytter

Esso - Korsen Autoservice

Gjensidige Oppdal Rennebu

Coop Extra Berkåk

Circle K E6 Berkåk

Sparebank 1SMN

RennebuSmia

Berkåk Bil

Vi takker våre
hovedsponsorer:

Skigruppa
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Det er på tide å oppsummere sesongen, 
samtidig som vi er klare for en ny. Med 
god hjelp fra Rennebu Maskinutleie er 
rulleskiløypa kostet og klar for mange 
fine sommerøkter.

Langrenn
Håkon Myrmo, Andrea og Frida Vikin har vært 
våre aktive utøvere. Allerede før sesongstart hadde 
Håkon bestemt seg for at dette ble siste sesongen 
med satsing på nasjonalt toppnivå. 
Studiene skulle avsluttes med Bacheloroppgave i 
vår og dermed var det et naturlig tidspunkt for å 
stake seg ut ny kurs. Det ble litt tidligere sesongs-
lutt enn planlagt, men Håkon rakk likevel å få med 
seg 13 individuelle starter i NM, Norges-cup og 
Skandinavisk cup i løpet av sesongen. De bes-te 
resultatene kom på sprint på Lygna (Norges-Cup) 
og NM-sprinten på Konnerud, samt 15 km klassisk 
på Gålå tidlig på sesongen.

Etter mange år og utallige timer med trening er det 
derfor på tide å takke Håkon for innsatsen som aktiv 
utøver og som en stor bidragsyter for skimiljøet i 
Rennebu IL de siste åra. Han har i tillegg til egen 
aktivitet vært en samlende utøver som i alle år har 
bidratt i skimiljøet med treninger og tilrettelegging 
for andre yngre utøvere.

Andrea går første året på Meråker VGS, men har 
hatt en trøblete sesong med skade. Vi krysser       
fingrene for at hun får en fin sommer og høst med 
mye god trening før snøen igjen legger seg. Frida 
har deltatt i konkurranser regionalt og fått selskap 
av skiskytterjentene ved enkelte anledninger. Neste 
sesong blir det litt mer alvor når det er duket for 
Hovedlandsrenn for første gang.

Nytt for sesongen var at vi la poengrennene inn som 
en del av allidretten på torsdager. Det fungerte bra 
og medførte et lite oppsving i antall deltagere. Dette 
kommer vi nok til å fortsette med, og vi mener og 
at det er fornuftig med tanke på hvor mange kvel-
der i uka de minste trenger et organisert tilbud fra 
idrettslaget.

Skigruppa 2019/2020
Hopp
Jo Krogstad har nå gjennomført sin første sesong i 
junioralder. Han trener med Trønderhopp og går på 
Idrettslinje ved Heimdal VGS. Ny tilværelse med 
trening i skoletid, hybelliv og mye reising på sam-
linger og renn. Konkurransearena er NorgesCup, 
felles for Junior og Senior. 
Jo har deltatt på Norges-Cup i Granåsen x 2, 
Lillehammer x 3,  Midtstuen, Rena, Falun og 
Vikersund, pluss Junior NM på Rena. Resultater å 
nevne er:

3. plass NC-C Granåsen K90
2. plass NC-C Lillehammer K90
3. plass NC-C Lillehammer K90
4. plass NC-B Lillehammer K120

Jo Krogstad i svevet.

Skiskyting
I skiskytter sesongen 19/20 har det vært 16 aktive 
utøvere som har konkurrert og gitt oss gode opp-
levelser hele sesongen. Sesongen ble litt spesiell da 
den ble brått stoppet av covid 19 i mars 2020, men 
alle har imponert oss ved å vise stor idrettsglede 
gjennom de løpene og arrangementene som ble 
gjennomført. Årets høydepunkt Liatoppen skiskyt-
terfestival ble derfor avlyst, men vi har hatt mye 
gøy fordi.

I juli 2019 dro vi til Sjusjøen hvor vi var rundt 40 
stk. som ble innlosjert på en stor hytte plassert midt 
i skiløypa. Her var det muligheter både for å gå på 
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rulleski, bade og gå på fjelltur. Det var lagt opp til 
en uke med trening både før og etter lunsj, og alle 
deltok på et godt planlagt treningsopplegg. Det var 
fine turer, god trening med innslag av pauser hvor 
det var mulighet til blant annet en fersk kanelsnurr 
på toppen av slalåmbakken. 

Vi var så heldig at Niklas Dyrhaug tok seg tid til 
å bruke en hel dag sammen med oss og han star-
tet dagen med en skikkelig rulleski økt. Dette falt 
i smak både hos de største og hos de litt mindre. 
Denne dagen ble avsluttet med grilling på hytta og 
Niklas tok seg god tid til å fortelle litt om sin kar-
riere, hvordan han gjorde valget om å satse videre 
på ski samt svare på mange gode spørsmål fra våre 
jenter og gutter.

Anna Rogogjerd, Ragnhild Nygård Bjerkås og 
Eileen Rokkonesløkk har vært de tre yngste utøv-
erne som har konkurrert i J11 klassen. Disse tre 
har gjort en kjempe innsats og markert seg som en 
spennende trio med gode resultater.
I J12 klassen har Lone Vaagen også markert seg 
med mange gode prestasjoner denne sesongen.
Videre oppover i de aldersbestemte klassene opp til 
16 år har vi også gjort meget gode prestasjoner hvor 
vi kan nevne at i Trøndercupen fikk vi med oss hele 
tre ledertrøyer ved Guro Ytterhus, Nora Ytterhus 
og Stine Hårstad. Vi fikk også med oss tre skytter-
trøyer ved Ingeborg Smestu Holm, Torild Eggan og 
Thyra Ramsem. Imponerende innsats.
Sigurd Stuen har konkurrert i G16 og gjort flere 
gode renn denne sesongen og var blant annet med 
på Hovedlannsrennet hvor det ble litt mange bom, 
men farten i sporet er det ingen ting si noe på. Sigurd 
gjorde også en flott 1.plass i Trondhjemsrennet i 
desember.
Neste sesong blir det Norgescuprenn på de tre     
eldste utøverne Sigurd Stuen, Guro Ytterhus og 
Torild Eggan, da med gevær på ryggen.

Julaften dro skigruppa til med et klubbrenn hvor 
det ble full standplass av både løpere, søsken og 
foreldre. Servering av god og varm kakao og god 
stemning. 
Etter jul ble det deltatt på flere skistafetter hvor ski-
skytter jentene kan vise til gode resultater også her.

I januar dro tre jenter til Kvalfosssprinten i 
Holmenkollen og gjorde en kjempebra prestasjon 
begge dager. To 1.plasser til Stine Hårstad, en 3. 

plass og en 15 plass til Thyra Ramsem i J13. I J16 
gikk Torild inn til en flott 17. plass på dag en, skjøt 
18 av 20 treff dag 2, men var uheldig og gikk feil i 
løypa og ble dermed disket. 

I juniorklassene har Rennebu vært representert av 
Ingeborg Smestu Holm i K19, Torbjørn Stuen og 
Håkon Halseth i M19, Mathias Halseth og Vegard 
Uv Værnes i M18 og Simen Hårstad i M20-22. 
Vi er fortsatt godt representert til å være en liten 
klubb!

Høsten 2020 blir det arrangert skiskytterskole igjen 
og vi håper på rekruttering for å øke antallet ski-
skyttere. Skiskytterskole er for de som går i 3. 
klasse og oppover.  Det er fullt mulig å begynne 
med skiskyting også for de som er 12-13 år!
Vi som er foreldre og støtteapparat gleder oss alle-
rede til neste sesong med denne gjengen! 

Til slutt ønsker vi å takker Arnt Ytterhus og Rune 
Stuen som har gjort en lang og god innsats som 
henholdsvis kasserer og medlem i valgkomitéen. 
De ble erstattet av Ingrid Pedersen og Håvard 
Rogogjerd på årets årsmøte.

Styret for skigruppa består av:
Leder:  Kjetil Værnes
Nestleder:  Ingrid Nyrønning Pedersen
Styremedlemmer:  Arnt Ytterhus (kasserer)
 Lene Nyhus (sekretær)
 Kristin Ramsem (premier)
 Tormod Eggen
 Robert Krogstad
Valgkomité:  Håvard Rogogjerd
 Håvard Rønning
Revisorer:  Bård Hovin
 Jakob Gunnes
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Stine, Thyra og Nora som vinnere av 
Soknastafetten.

Niklas Dyrhaug leder an under 
ei rulleskiøkt på Sjusjøen.

Representanter 
fra skigruppa 
under åpninga 
av skiutstillingen 
under fjorårets 
Rennebumartna.
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Ingeborg under NM for juniorer 
i Folldal.

Håkon Myrmo fra et av hans 
mange NorgesCup-renn.

Frida Vikin 
i full fart på 

Selbuskogen.
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Spennende med snøhaug på Sjusjøen.

Testrenn på julaften.
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Burennet 
- et viktig arrangement

Styret i skigruppa ble i 2018 enige om å gjennomføre et 3-årig prosjekt for å igjen 
etablere Burennet som et viktig arrangement for klubben og for regionen etter noen 
år med negativ utvikling.

Etter de to første åra ser vi en trend som gjør at vi 
kan være optimister med tanke på å videreføre dette 
også etter prosjektperioden.
I 2019 var det 40-års jubileum med et deltageran-
tall omtrent i tråd med forventningene. Utviklinga 
i 2020 viste en ytterligere økning av deltakere i 
turklassen, men vi kunne ønsket oss flere i trimklas-
sen. Været må nok ta noe av skylda for at mange av 
trimmerne uteble, men med utendørsidrett er det en 
kalkulert risiko. Uansett ca. 80 stk. på startstreken 
i noe lurvete forhold, så på en godværsdag neste år 
skal vi doble dette. Det er også gledelig at profil-
erte utøvere kommer tilbake år etter år fordi de set-
ter pris på de kvalitetene Burennet har. Vi håper å 

trekke til oss flere profiler allerede i 2021.

Målet med prosjektet er at Burennet skal bestå som 
et tradisjonsrikt arrangement og samtidig bidra med 
inntekter til skigruppa i RIL for å stimulere til aktiv-
itet for både store og små. 

Vi ønsker selvfølgelig at flere lokale, både aktive 
og trimmere, finner frem ski og staver når vi ønsker 
velkommen til det 42. Burennet lørdag 13. mars 
2021.

- Oddvar Myrmo

Klar for start under årets Burenn.
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Et lokalsamfunn er avhengig at et velfungerende 
idrettslag, på samme måte som de er avhengig av 
en velfungerende bank. 

— Et lite lokalsamfunn må ha både et godt idretts-
lag og lokalbank for å være et godt samfunn. Uten 
dette vil ikke samfunnet fungere, og det vil virke 
inn på både bosetting og aktiviteter, sier Tore 
Gjerstad, som er banksjef for personmarked i Orkla 
Sparebank.
En bank med lokalkunnskap gjør det enklere for 
innbyggerne. Den kjenner folket og den kjenner 
ting bak tallene både for private og innen nærings-
livet. 

Til allmennnyttige formål
Orkla Sparebank er tilsluttet Eika-alliansen, og 
banken har ingen eiere. Den kan sammenlignes med 
et samvirketiltak og eies av kundene. Overskuddet 
etter at en har sikret banken pålagte reserver skal gå 
tilbake til allmennyttige formål som gaver, spon-
sing og støtte i lokalsamfunnet. 

— Vi er veldig godt mottatt i Rennebu. Kundene 
setter pris på at vi er tilstede og har åpent fem dager 
i uka. Nå i etterkant av den nedstengte koronatiden 
har vi foreløpig åpent hver dag for drop-in mellom 
kl 10-14, men kundemøter kan avtales utenom den 
tiden. Lag og foreninger trenger også vekslepenger, 
så renbøggen setter pris på at vi er der, forteller 
Tore. 

10 år med eget kontor i Rennebu
I august er det 10 år siden de åpnet kontoret på tor-
get. Da som Meldal Sparebank. Meldal Sparebank 
fusjonerte i 2017 med Orkdal Sparebank, noe kun-
dene ikke har merket annet enn positivt. Banken er 
fortsatt liten selv om den er fusjonert, men med den 
mellomstore posisjonen de nå har fått etter fusjonen 
gir det positive virkninger for kundene.

Orkla Sparebank
Hovedsponsor med lokalkunnskap

— Vi har hatt en jevn og fin vekst med kunder 
i Rennebu, og vi vant igjen anbudsrunden med 
Rennebu kommune i konkurranse med andre større 
banker for å bli deres bankforbindelse. Da vi vant 
anbudet for første gang for 10 år siden, gjorde det 
det enklere å etablere seg med fast kontor på Torget 
på Berkåk. Dette har ført til et tett og godt samar-
beide med kommunen, forteller Tore. 

Breddebank med spisskompetanse
— Orkla Sparebank er en bank som legger stor vekt 
på å møte kundene sine med rådgivning, enten det 
gjelder forsikring, aksjefond, plassering eller råd-
givning mot pensjon. Vi ønsker å være en bredde-
bank som stiller opp med gode råd i tillegg til gode 
digital løsninger. Dessuten har vi en fin spisskom-
petanse med at vi har en polsktalende ansatt, noe 
som kommer mange fremmedarbeidere til gode, 
sier Tore Gjerstad.

Dagfinn Vold

Emilie Stanczyk, Liv Heidi Uvsløkk, 
Einar Rikstad og Ingvild Larssen Volden 

ved kontoret på Berkåk.

Vår samarbeidspartner
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Håndballgruppa
Sesongen 2019/2020 ble en spesiell sesong der vi 
for første gang i historien ikke fikk fullført seriene 
pga. koronakrisen. Det ble brått slutt 12. mars. Årets 
tradisjonelle happening, Steinkjer cup som er avslut-
ningen for sesongen ble også avlyst. Det ble derfor 
en spesiell og amputert sesong. Vi startet høsten 
med en kick-off med Asgeir Hatlen fra Byåsen, noe 
som er blitt en tradisjon de siste sesongene. Rennebu 
Håndball ble også invitert til Trondheim Spektrum 
av Byåsen håndball, der vi fikk sett Byåsen – 
Vipers. En fullsatt buss med spillere, lagledere og 
foreldre fikk dermed en flott håndballopplevelse i 
Trondheims nye storstue.

Årsmøtet ble avviklet 11.03 på Frivilligsentralen. Vi 
klarte heller ikke i år å fullføre protokollen på årsmø-
te. Vi fikk valgt 5 styremedlemmer, men ingen ble 
valgt til leder eller kasserer. Etter en lang prosess tok 
May Jorid Nyhus utfordringen og tok på seg vervet 
som leder. Resten av styret ble konstituert og John 
Olav Stavnesli er innleid for å ta kassererjobben. 

Styret for sesongen 2020/2021:
Leder: May Jorid Nyhus
Sekretær: Janne Havdal Nordbø
Materialforvalter: Kjetil Asphaug
Medhjelper kasserer: Elin Gunnes
Revisor: Tina Rokkonesløkk og Bård Hovin
Styremedlem: Arild Stene og Øystein Rise
Valgkomite (ny): Astrid Øverland Kjeka, 
mangler en.

Hilsen fra det nye styret:
Vi lover å stå på for håndballen i Rennebu også 
kommende sesong til tross for et noe tungt arbeid i 
valgkomiteen og på årsmøtet. Takk til valgkomiteen 
med Astrid Øverland Kjeka i spissen for en formi-
dabel innsats! Utallige telefoner ble tatt.  Vi trenger 
hverandre, ingen kan gjøre alt, men alle kan og skal 
gjøre noe. Uten dere voksnes bidrag har vi ikke noen 
muligheter til å gi spillerne et slikt tilbud. Rundt 70 
barn står det en stor ring av voksne. Det er viktig at 
vi sammen støtter opp om aktivitetene til barna. Uten 
innsatsen fra voksne blir det ingen tilbud. 

Sammen med alle foreldre, spillere og andre gode 
støttespillere, gleder vi oss til en ny sesong med sam-
hold, dugnadsinnsats, og mye håndballglede! Dere 
må alle love oss å bidra, stille på dugnad, strekke ut 
en hånd hvis noe skal gjøres, og ikke minst: Komme 
til hallen og vise våre verdier: engasjement, innsats 
og fairplay!

GOD SOMMER – så sees vi i hallen til høsten!

Hilsen styret i håndballgruppa sesongen 2019-2020 
v/ Ragnhild L Øverland

Følg med på facebook/rennebu il 
håndballgruppa for mere info.

Leverandør av grus
alle fraksjoner i knust fjell.

Transport med lastebil og traktor

tlf 926 46 626 - www.aspeggentransport.no
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Vi startet sesongen med 7 spillere, men utover 
sesongen økte dette til 9.
Lillian Opland har vært med som hjelpetrener, og 
jeg har vært hovedansvarlig for Mini.

Ivrig gjeng med mye håndballglede!
Fokus på treningene er lek med ball, ballkontroll og 
vi har spilt mye håndball.
Ettersom vi stort sett har vært akkurat nok til to lag 
på treningene har vi fått spilt mye håndball og det 
er jo det som er gøy!

Mini-håndball
Vi var på en cup-dag på Lundamo - stor glede over 
å få spille kamper mot andre lag! Premie ble det 
også!
Planen var en cup-dag til på Orkanger, men denne 
ble avlyst pga covid 19.
Det ble derfor en litt brå slutt på sesongen, men vi 
hadde mye gøy på trening før det ble slutt.

Takk for en artig sesong med Mini gjengen!

Hilsen Tina Rokkonesløkk

Minhåndball er populært.
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J10 har denne sesongen bestått av 12 jenter. Tre 
av disse (Iris, Jomana og Randi Ingeborg) er 
2009-modeller, mens ni (Kristin, June, Linnea, 
Magnhild,Birgitte, Eirin, Merel, Ragnhild og Kajsa) 
er 2010-modeller. For flere av jentene var det første 
gang de spilte håndball, mens andre har vært med 
tidligere. 

Håndballgleden har vært stor, de har vært ivrig både 
på trening og i kamper, og de har hatt stor framgang 
gjennom sesongen. Vi har spilt mot lag fra Oppdal 
og i Gauldal, og selv om mange av lagene vi møtte 
stort sett besto av mest 2009-modeller, så mistet 

J10-håndball
ikke jentene motet, de sto på og hadde det gøy 
sammen på banen. Det er det viktigste.

Skuffelsen var stor for jentene da det ikke ble 
Steinkjer-cup, det gledet de seg veldig til, men når 
ting ble som de ble, blir nok gleden desto større når 
det blir cup og vi får bli med resten av håndball-
gjengen i Rennebu på tur.

Hilsen 
Ragnhild K. Stene (trener) og 

Terje Uv (oppmann)

J10 takker for kampen.
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Vi skal bidra til å endre den i riktig retning
Innen 2050 skal Norge være omstilt til et lavutslippssamfunn. Det vil 
kreve opp mot 50 TWh i økt produksjon av fornybar energi i Norge. 
Trøndelag har blant Europas beste vindforhold, derfor er vår region 
spesielt godt egnet for lønnsom vindkraftproduksjon. Vannkraft. 
Vindkraft. Nye energiløsninger. Vi øker ambisjonsnivået. På vår vakt
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Gutter 10 består av 11 trivelige og positive gutter. 
En ivrig gjeng både på trening og kamp. De har vist 
at de er gode lagspillere som samarbeider godt på 
banen og som har blitt flinke til å spille opp hver-
andre. 
I årets sesong har vi hatt kampdag en gang i mnd. 
Da har vi møttes flere lag og spilt 3 kamper hver. 
Vi har spilt på Tynset, Alvdal og Røros. Vi hadde 
gledet oss til å avslutte håndballsesongen  med årets 
første hjemmekamp 14Mars. Men det ble det natur-

G10-håndball
ligvis ikke noe av pga Korona. Så vi gleder oss til å 
få oppleve hjemmekamp til høsten.
 Årets sesong startet med en kjempe kamp, der vi 
vant 17-3. Resten av kampene i sesongen har stort 
sett hvert jevne, der vi har vunnet eller tapt med 
noen få mål. Guttene har jobbet bra i alle kampene 
og gitt full insats fra start til slutt. 

Takk for en kjempefin håndballsesong!

Håndball
er gøy!

G10 fryder seg over å spille håndball.
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Jenter 12 var hele 15 spillere i årets sesong. En flott 
gjeng med jenter. Med så mange spillere hadde vi 
mange muligheter på trening, både med øvelser og 
det å spille med to fulle lag på trening. Kampene 
i serien endte både med seier og tap, men ¨tap og 
vinn med samme sinn¨ var jentenes motto. Laget 
hadde 2 keepere og disse fikk god oppfølging og 
keepertrening av Anna Marie Drivstuen og Tina 
Karlsvik. Tina var også hyret inn til å ta noen tre-

J12-håndball
ninger, og for spillerne var det spennende med noe 
nye som ledet laget. Vi hadde også et par trenings-
kamper mot G12, og iveren for å slå gutta var stor.
Takker alle jentene, foreldre for en fin sesong. 
Håper å se Dere alle i hallen når håndballsesongen 
starter opp igjen.

Trenerhilsen fra 
May Jorid, Ingvild og oppmann Young Selvåg

 Laftetømmer  Tretak
	 Grov	boks/firkant	 Villmarkspanel
	 Spesialdimensjoner	 Kledning/panel
	 Standarddimensjoner	 	Sag-/høvelirutsalg

416 56 996
www.rennebuhytteservice.com

J12 klar til kamp på hjemmebane 
i Rennebuhallen.
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J14-håndball
J14 denne sesongen har bestått av jenter født i 2005 
og 2006. Vi startet sesongen med 8 stykker, og ble 
tilslutt 6! Dette er en gjeng med engasjerte jenter 
som står på, viser innsats og styrke i det de gjør. Det 
har vært utfordrende med så få spillere, spesielt på 
trening. Men alle har holdt seg friske og skadefrie 
så vi har klart oss veldig bra. Det vi også har sett 
som positivt er at denne gjengen takler alle spil-
leplasser veldig godt, noe som er nødvendig når vi 
har hatt så liten spillerstall. Det er bare målvakt som 
har hatt fast plass, ellers har vi sjonglert der det har 
vært behov. Vi har hatt en liten, men veldig solid 
spillerstall! Vi har lånt med et par spillere fra J12 
på kamp, så tusen takk til de for kjempebra innsats. 
Dette har også vært veldig positivt, da de har vist 
stor fremgang med å være med eldre spillere på 
kamp. 

Når vi var bare 5-6 stykker på trening ble det etter 
hvert utfordrende å få til treninger med mening, 
derfor fikk jentene være med J16 på ei trening i uka 
etter jul. Det var morsomt og lærerikt, og ga både 
spillere og trenere/oppmenn ny giv! Sesongen ble 
brått avsluttet 12. mars, og vi havnet tilslutt midt 
på tabellen. Vi er veldig fornøyd med det, spesielt 
med tanke på at vi store deler av sesongen har vært 
6 spillere. En flott gjeng med jenter som vi håper 
fortsetter med håndball i årene som kommer også!
Berit Grytdal, oppmann

Olaug Knutsen og 
Janne Havdal Nordbø, trenere

Det ble en litt spennende start på 
sesongen, da det var usikkert om vi 
hadde nok spillere. Men jammen fikk 
vi samla 10 ivrige gutter. Må si det 
var flaks for oss at Oppdal ikke hadde 
nok spillere for å få til et lag, sånn at 
vi fikk med to oppdalsgutter på laget 
vårt. 
Treningsgleden, og motivasjon for å 
lære håndball har vært på topp. Å vi 
føler at vi fikk mye ut av treningene. 
Vi har møtt ganske hard motstand 
på kampene i år.  selv om det ble tap, så mistet de 
heldigvis ikke motet og humøret. 
Vi fikk med oss noen jenter fra J12 på kampene 
våre. Er veldig glad for det. Det var sporty gjort, 
å det var virkelig tak i jentene som kjempa seg 
gjennom kampene sammen med guttene. Uten dem 
hadde vi ikke fått stilt lag på kamp. Tusen takk for 
innsatsen jenter! 
Det har vært veldig fin og innholdsrik, men kort 
sesong med Gutter 12. Gleder oss til fortsettelsen 
med disse gutta! 

Hilsen fra Inga, Ane og Sigrid 

G12-håndball

G12 klar til kamp.
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J15-håndball Meldal/Rennebu
Vi gikk inn i et spennende samarbeid mellom 
Rennebu og Meldal i august 2019. Fra Rennebu 
deltok Anna Marie Drivstuen, Maren Flå Sundset, 
Ida Skamfer, Mari Halland (fram til jul) og Randi 
Oline Øverland. En ny modell skulle prøves ut i vår 
region etter Islandsk modell. Prinsippet er jevne og 
utviklende kamper, ikke rangering i tabell gjennom 
sesong. 3 ulike nivå møtes i puljer på 3 /4 lag, 8 
kamphelger i løpet av sesongen. Vinner av pulja 
rykker opp (eller blir stående i A), nummer 2 blir 
stående og siste laget får neste helg møte noe lettere 
motstand. 
Vi var innom alle nivå, for å si det sånn. Laget ble 
plassert i C før første helg, men vi tok oss lett opp 
i B, men var også to helger i A-nivå. Der møtte vi 
de absolutt beste 15-åringene i Region Nord/midt. 
Vi ble alt fra knust rival Klæbu, til at vi tapte med 

ett (!) mål i julecupen. Ellers en svært morsom og 
utviklende tid! Siste helga ble stoppet av Korona. 
Treningene var i Meldalshallen, der vi deltok 1 tre-
ning i uka. Jentene våre deltok for fullt på Rennebu 
J16 ellers med 2 treninger og kamper i ordinær 
16-års serie. Så det var en hektisk sesong, men 
veldig artig å kjempe mot de aller beste. Artig og 
fortjent for jentene  fra Rennebu at de ikke står med 
lua i hånda når de «store» laga står på andre siden 
av banen. Alt er faktisk mulig, ved vilje, trening og 
ikke minst trua på seg selv og sitt eget lag. 
Takk til Meldal som har tatt imot oss så bra! Og 
takk til spillere og foreldre for all kjøring og delta-
gelse på alle måter. 

For laget, oppmann/medhjelper 
Ragnhild L Øverland

J15 bestod av spillere både fra Rennebu og Meldal.
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J16-håndball
For en gjeng! Sesongen startet egentlig med et her-
lig foreldremøte på sen vår. Vi møttes og fant ut 
at vi hadde 13 (!) jenter som ville spille håndball 
sammen. Amalie Flatemo og Siren Riise Klevstuen 
meldte overgang fra Oppdal som ikke fikk til lag. 
Fra før har vi adoptert Ida Nguyen Selvåg, renn-
bygg for lenge siden:) Supert at dere ble med!
Så meldte tre 2003-modeller seg på også. Hege 
Haugen hadde vært med også som overårig forrige 
sesong på Rennebu J14. Hennes håndball glede 
smitta nok over på to til som hadde tatt et års pause 
fra håndballen. Sara Eggan og Malin Vanvik, to 
supre kantspillere som vi sårt trengte. Men ikke nok 
med det, to 2002-modeller var like interessert. Null 
problem, det er lov å søke inn inntil 3 overårige. 
Helt supre lagbyggere og gode støttespillere på alle 
vis! Takk til Inga Engesmo og Ingrid Krogstad. 
Sammen med de fem 2004-erne, Anna Marie 
Drivstuen, Ida Skamfer, Maren Flå Sundset, Mari 
Halland og Randi Oline Øverland, utgjorde disse 
fantastiske jentene Rennebu J16 for sesongen 2019-
2020.
Alle vet hvordan sesongen endte med bråstopp 
12.mars. Men før det, så startet vi sesongen med å 
beseire Byåsen 3 (som 12.mars toppet tabellen) og 
Sverresborg på hjemmebane. Så gikk vi på noen tap 
også, men høydepunktet for treneren var muligens 
kampene mot Rapp og Strindheim i Trondheim 
Spektrum. I kampen mot Rapp holdt en av spillerne 
en rørende liten tale til sine medspillere før kampen. 
Vi hadde nemlig ikke gitt alt i kampen sist helg, vi 
tapte fortjent og kjem-
pa ikke sammen for 
hver eneste ball. Det 
må man på dette nivået. 
Alle løpene hjemover 
må gjøres med hjertet i 
halsen, hvis ikke er det 
gameover før kampen 
er igang. Så med Ida 
Selvåg sine ord gikk 
de på banen og kjempa 
ned Rapp. Jeg og Ingrid 
sto på sidelinja (ja ikke 
i ro da, vi hoppa og 
smilte, ropte og heia:), 
og trener-teamet fra 
Rapp ble noe stressa 
da vi ikke gav fra oss 

ledelsen. Vi kjempet inn 18-20. 
I kampen mot Strindheim skulle det bli en noe 
annerledes kamputvikling. Vi lå under med 4 etter 
1.omgang. Men vi lovte hverandre at dette skulle vi 
kjempe for! Jentene gav alt. Vi hadde det egentlig i 
vår hånd, men så tok jeg som trener en timeout før 
siste to. Jeg skulle bare skjerpe de siste instruksene 
og høre hva jentene tenkte selv. Så fikk jeg rødt 
kort. Jeg hadde brukt opp lovlig timeout tidligere. 
Jeg ble helt satt ut, beklaget alt jeg kunne til jentene, 
men en av dem måtte pga min feil forlate banen. Vi 
måtte spille de to siste med en spiller mindre. Vi 
hadde ett mål å gå på, men de scora. Men vi gav 
oss ikke, i siste minutt kjempet vi oss til en straffe. 
Vi hadde sjansen til å vinne med ett. Straffen gikk 
i begge stengene før den pent passerte på utsida. 
Uavgjort. 
Ja sånn er livet med håndball. Ingenting er mer 
spennende og ingenting er av og til mer urettferdig. 
Av alt som ikke er viktig i verden, vel og merke.
Takk til alle dere spillere som nå har spilt håndball 
for Rennebu i 8-10 år. Dere har gitt oss alle så mye 
morro, begeistring og herlige stunder. Som trener 
for mange av dere gjennom mange år vet jeg ikke 
mer jeg kan si enn hjertelig tusen takk for alt dere 
har gitt. Nå blir dere alle spredd mellom ulike skoler 
og vennelag. Ønsker dere alt godt og ta godt vare på 
dere selv og de dere møter på deres vei<3

Beste hilsen fra 
oppmann Ingrid og trener Ragnhild
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Spørsmål om forsikring?
Kom gjerne innom kontoret vårt,  
ring oss på 72 40 49 90 eller besøk oss på 
www.gjensidige.no/oppdal-rennebu

Vi ønsker 
alle en flott 
sommersesong!  
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Stian Knutsen,  
Avd. leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler
T. 958 66 162 / stian.knutsen@em1.no

Selge bolig  
eller fritidsbolig 
i Rennebu? 
Jeg har solgt eiendommer i Rennebu og Oppdal 
i over 13 år, og har til enhver tid full oversikt over 
eiendomsmarkedet i mitt nærområde. Går du 
med planer om å selge bolig eller fritidsbolig, 
eller kjenner noen som skal selge, ta gjerne 
kontakt med meg uforpliktende boligprat. Jeg er 
oppvokst i Rennebu og kjenner området godt, 
og i tillegg har jeg en stor portefølje med aktuelle 
kjøpere av både bolig og fritidseiendommer.

Bolig- og 
fritidsspesialisten 

i Rennebu

Tlf 482 12 667 -  jt-bygg.no

HUSDRØM?

Vi ønsker
alle en fl ott
sommer!
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Rekruttering 
av ledere og trenere

Rennebu  Idrettslag er et fleridrettslag med mange avdelinger/undergrupper. 
Denne modellen er vi glad for å beholde også i fremtiden fordi det gir gruppene 
mindre administrasjonsarbeid og de kan da fokusere mest mulig på aktiviteten. 
Drivkraften i et idrettslag er jo at vi skal bruke mest mulig av våre ressurser til 
å fremme aktivitet for alle, men kanskje spesielt for barn og unge.

Dette krever en innsats fra alle som har barn/unge 
som ønsker å være en del av dette fellesskapet, og 
den frivillige innsatsen er den avgjørende ressursen 
i alle idrettslag. Også i Rennebu Idrettslag er det 
krevende å rekruttere tillitsvalgte, ledere og trenere. 
Flere av våre undergrupper har relativt store ut-
fordringer med dette og vi håper flere har mulighet 
til ta en periode eller to for at gruppene fortsatt skal 
greie å opprettholde aktivitetsnivået for våre håpe-
fulle. 

Alle kjenner vi på tidsklemma, og mange av oss 
tviler kanskje på om vi i det hele tatt har noe å bidra 
med. Vi kan forsikre ALLE om at DERE kan bidra, 
ingen oppgaver i en frivillig organisasjon krever 
veldig mye og sammen fordeles oppgavene slik at 
hver enkelt kan bidra der de føler seg best egnet. 

Konsekvensen av at vi ikke greier å rekruttere frivil-
lige er i verste fall at aktivitetene til gruppene blir re-
dusert, og i ytterste konsekvens legges ned. Det skal 
vi sammen sørge for at vi unngår. Rennebu Idrett-
slag oppfordrer derfor DEG til å ta et år eller to, 
eller kanskje flere, i en eller annen rolle. Ta gjerne 
kontakt med oss på rennebu.idrettslag@gmail.com 
hvis du bare er bittelitt nysgjerrig, eller snakk med 
noen du kjenner som vet litt om dette. 
Om du er mor eller far, bestemor eller bestefar, tante 
eller onkel, om du har egne barn eller ikke.......vi 
ønsker dere alle med på laget.

Oddvar
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Det er viktig å ha noe å leve av 
- men like viktig å ha noe å leve for!

Idrett gir mestring og glede.
Rennebu kommune vil fortsatt 
være med å legge til rette for 

et aktivt idrettsmiljø.
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Sakset fra 
medlemsblad i 

2000

Tilbakeblikk
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Vi er der våre kunder er
Vi er tilgjengelig der kundene vil ha oss. Vi tilbyr et
helt regnskapshus til din disposisjon med
spisskompetanse innen bedrifts- og
landbruksregnskap, lønn, skatt, mva,
virksomhetsstyring mm.

Vi benytter de mest moderne IKT-løsningene,
men jobber like gjerne direkte på dine egne
systemer. Til syvende og sist handler vår jobb om
å hjelpe deg til å lykkes. Så spørsmålet er, hva
trenger du?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale
om hva vi kan gjøre for deg.

72 42 82 00 \ berkak@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no

Vi satser i regionen 
Rennebu og Oppdal 

 

 

 

Consto Midt-Norge kjøpte nylig LH Bygg Entreprenør, 
en lokal bedrift med lange tradisjoner på Berkåk.
 
Sammen viderefører vi satsingen i nærmiljøet.
 
Consto er et landsdekkende bygg- og entreprenør-
selskap med lokal tilhørighet. 

Consto.no   
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Sakset fra medlemsblad i 2010

Tilbakeblikk

Bronselaget

Jenter 16 stod for sesongens høydepunkt innen 
fotballen da de sikret laget bronse under årets 
Norway Cup.
Bildet visere jentene med pokalen fra Norway 
Cup. Foran fra venstre: Janne Kvam, Kristine Uv 
Lorentzen, Andrea Engen, Ina Katrin Nergård, 
Lina Skjerve,  Mari Hårstad Meslo og Mari 
Nyhaug.
Bakerst fra venstre: Lagleder Siv Eriksen, Adriana 
Zamojska, Marthe Løfshus, Marianne Olsen, 
Kristine Sørløkk, Stine Eriksen Myhren, Maren 
Grøtte,  Julie Smeplass Haugen og trener Ketil 
Sørløkk.

Søndag 20. juni ble Nerskogsrittet arrangert for før-
ste gang på en kjølig forsommerdag på Nerskogen. 
Det hindret ikke at hele 262 deltagere stilte til start 
i tidenes første Nerskogsritt. Noen få brøt, de aller 
fleste fullførte – og det overveiende flertallet hadde 
bare rosende ord å si om løpet. 

Styrketreningsrom
Rennebu idrettslag har i samarbeid med Rennebu 
kommune startet arbeidet med å få på plass ustyr til 
styrketreningsrommet i 2. etasje i Rennebuhallen. 
Dette rommet var brukt til styrketrening de første 
årene etter at vi fikk hallen, men har de siste 16 
årene vært brukt som klasserom til skolen. 

Dugnad på kunstgrasbanen

Det var dugnad på å ferdigstille kunstgressbanen 
på Berkåk med bl.a. beising av gjerder og mon-
tering av innbytterbenker. På bildet får Tommy 
Knutsen god hjelp av Gunnar Bruheim og Tor 
Næve ved montering av innbytterbokser.

Bronselaget fra venstre: Jonas Hårstad, Ole Andreas Flotten, 
Ola Staveli (Orkdal IL) og Sindre Smestu Holm.
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FULL KONTROLL
Telefon: 72 46 63 00 // www.orklasparebank.no

Du ønsker vel full kontroll? Vi fi nner de beste løsningene for deg. 
Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat.
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Idrettsskolen har blitt til allidrett! 
Norges idrettsforbund oppfordret i fjor alle grupper 
med navn idrettsskole, til å skifte navn til allidrett. 
Bakgrunnen for dette var blant annet å få fram 
at aktivitetene er varierte og allsidige og at ordet 
«skole» var noe misvisende. Styret vedtok derfor 
å skifte navn på gruppa vår og vi er godt fornøyd 
med dette.

Selv om vi har endret navn, så er opplegget på alli-
drett som før. Vi har treninger hver torsdagskveld 
og barna er delt i to grupper, som fortsatt heter 
4-6 sport og 7-10 sport. Aktivitetene for de minste 
barna på 4-6 år er i all hovedsak lystbetont lek og 
bevegelse. Vi legger vekt på å ha forutsigbarhet for 
barna og å skape trygge rammer som gir mestrings-
følelse under treningene. Dette vil si at vi har stort 
sett de samme aktivitetene, med litt variasjon og 
noen ekstra utfordringer innimellom. 

For barna på 7-10 sport har vi et mye mer variert 
opplegg. I år har vi blant annet hatt friidrett, sky-
ting, hinderløype, kanonball, landhockey, ski, fot-
ball og håndball. Flere av de andre gruppene i RIL 
har hatt ansvar for opplegget på treningene og dette 
synes barna er veldig stas. 

I samarbeid med skigruppa, ble det i vinter arran-
gert poengrenn på torsdagskvelder. Allidrett hadde 

Allidrett

disse kveldene ikke trening inne i hallen, men hadde 
poengrenn som et tilbud i stedet. Veldig mange av 
barna på allidrett deltok på poengrennene og det så 
ut til at alle syntes det var artig å gå skirenn. Som 
vanlig har vi også tilbud om svømming på Oppdal, 
som er et gratis tilbud til medlemmer i allidrett, 
samt foreldre og søsken.

Selv om vi for lengst har avsluttet sesongen, skal 
vi snart starte forberedelser for høstens oppstart. 
Allidrett har nylig blitt invitert til å delta på fol-
kehelseprosjektet for barn og unge i Rennebu, der 
fokus er «styrking av voksenrollen». Vi gleder oss 
til å komme i gang med dette og vi kommer selv-
følgelig til å skrive mer om hva dette går ut på, på 
facebookgruppa vår. 

Barn kan delta på allidrett fra sesongstart på høsten, 
samme år som de fyller 4 år. I år kan altså de som er 
født i 2016 til og med 2011 være med. Jeg oppfor-
drer alle foreldre til å legge seg til facebookgruppa 
vår; Rennebu IL allidrett, der legges det ut informa-
sjon fortløpende utover høsten. 

Tusen takk til en flott gjeng med foreldre som har 
stilt opp som trenere i år! 

Styret i år:
Leder: Tone Eithun
Nestleder: Ronny Martinsen 
Kasserer: Anita Meland Samuelsen 
Styremedlem: Monica Høybakken 
Styremedlem: Laila Havdal 



Rennebu IL46

Trim- og sykkelgruppa

Topptrim 2020
Hurra. Topptrimmen i Rennebu er 20 år. Også i 
år har vi funnet 8 fine turmål. Nytt av året er at 
vi har sløyfet boka som vårt bidrag til å unngå 
mulig Korona smitte. I jubileumsåret måtte vi ha 
med Rennebus høyeste topp, Svarthetta. I tillegg 
har vi to litt lengre turer og fem fine kveldsturer. 
Lengden på turene tilpasser du med hvor du starter. 
Vi foreslår utgangspunkt for turen, men dette kan 
du velge etter eget ønske. Ønsker du mer info om 
turene kan dette finnes på facbooksiden Rennebu 
IL - Topptrim og Trimposter når sesongen starter. 

Klippekort er utlagt på Bygdasenteret og Nerskogen 
Landhandel. 
I tillegg finnes det på www.rennebu.com. Vi anbe-
faler å ta med kart på alle turer – husk å sjekk at 
toppen er på kartet du tar med deg.

Det kan oppnås maks 12 poeng, og voksne som 
leverer inn klippekort må ha minst 8 poeng, for de 
under 13 år kreves minst 6 poeng og for de under 
11 år er det nok med 4 poeng. Alle som klarer disse 

kravene blir premiert og i tillegg trekker vi ut en 
større turrelatert premie sponset av Kraftverkene i 
Orkla.

Toppene er merket med skilt og har klippetang. 
Studer kartet på forhånd da høyden over havet 
angitt på klippekortet kan være viktig for å finne 
”riktig” topp. Husk også å ha med kompasset eller 
GPS’en i sekken for å stake ut riktig kurs. GPS 
koordinater finnes på kortet.

Ta gjerne turen sammen med andre, og turopplevel-
sen blir helt ”topp”. Med litt kaffe og niste er dette 
midt i blinken for både store og små! 
  

God tur!

Styret for trim og sykkel består av:
 
Arild Bruheim - leder
Asbjørn Stavne - nestleder
Lars Rokkones - styremedlem
Tommy Knutsen - styremedlem
Jon Rokkonesløkk - styremedlem
Solfrid Skjerve - styremedlem

I samarbeid med:

Gråfjellet
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                      2020 
 
TOPP    Høyde  Utgangspunkt      Poeng 
Koordinater i EU89, UTM-sone 32 

 
Svarthetta          1548   Jølhaugen el Sørøyåsen 3 p 
N 6965162 / Ø 521488 

Grythatten          1367   Grytdalen   2 p 
N 6954318 / Ø 536080 

Ramshøkallen           1251         Vollasætra el Hæverfallet 2 p 
N 6961958 / Ø 541303 

Nonshøa (Skaret)   1213  Skaret Nerskogen  1 p 
N 6953931 / Ø 527454 

Vardhøa    1048  Minilla Sørøyåsen         1 p 
N 6964366 / Ø 527398 

Svarthattan         980  Langvelldalen Fagerhaug     1 p 
N 6945245 / Ø 548165 

Gragjelfjellet             940  Hurundsjøen   1 p 
N 6976534 / Ø 544755 

Tosetlihøgda       864  Bærkåksætrin   1 p 
N 6962117 / Ø 559823 

 
Du summerer her:               p 
 

 Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.2020. Kort leveres Bygdasenteret innen 01.11.2020. 
 

NB. Ingen bok på toppene i år. 
 
 
Navn:       

 

Adresse: 
 

Alder: 
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Uttrekkspremier 
Trimposter 2019/2020

Even Martin Meslo Lillian Toset
Frøydis Olaussen Tora Husan
Kari Hanna Gunnes Ranghild Hoseth
Torstein Haugen Kristin Fjærestad
Unni Larsen Odvar Halgunset
Sindre Smestu Holm Andreas Myrmo
Ingunn Gladsø Kari Hyttebakk Øie
Jonas Hårstad Astrid Grut
Jon Rokkonesløkk Wenche Hårstad
Ingvar Sundset Torill S. Pedersen
Bjørg Bakken Sundset Kristoffer Holiløkk
Morten Olsen Mona S. Aune
Anette Syrstad Åse Røe
Endre Nordbø Ranghild N. Bjerkås
Stine Hårstad Håkon Myrmo

Trimpostene i Rennebu:

Det var i alt 22 1841 besøkende på våre 
20 trimposter i sesongen 2019/2020. Gledelig er 
det at så mange kvitterer i bøkerne som ligger i 
trimkassene.

Besøk på våre 20 trimposter fra påske 2019 til 
påske 2020. 
 
Trimposter Rennebu IL 2019-20
 Besøk
 
Minillstien 736
Tovlia 480
Røåsen 3 460
Slette 1 280
Skaumsjøen 912
Litjdalen 624
Buvatnet 3 024
Bredalen 1 350
Mjuken 1 536
Jønnåa 608
Aunrøa 1 978
Ila 768
Ryphøa 1 440
Bjørkslette 1 084
Bystvaet 752
Gragjelan 480
Voraløypa 688
Mælsætra 288
Risknappen 496
Steinkjerringa 200
 22 184
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Trimpoeng – digitale trimturer en suksess!
Rennebu IL gjennomførte i vinter registrering av 
trimturer ved bruk av telefon. 

Trimpoeng er et enkelt turkonkurransekonsept som 
gjør det mye mer motiverende å komme seg ut på 
tur! Deltakere laster ned Trimpoengappen og blir 
med på en konkurranse i sitt lokalområde.
Vi valgte ut 14 ulike turmål: Risknappen, 
Pikfjellet, Gråfjellet, Gråhøa, Vorafjellet, Skarvbu, 
Barnas Naturverdens hytte Hævertjønna, Barnas 
Naturverdens hytte Ramssjøen, Trollfoten, 
Jøldalshytta, Kongsvarden, Ilfjellet, Svarthetta og 
Trollhetta.

Her er de sprekeste av de 90 deltagerne som til 
sammen registrerte 1.103 turer.
 Fornavn Etternavn Poeng Antall  
    innsjekk
1 Asbjørn Stavne 3.600 102
2 Kjetil Asphaug 3.380 91
3 Jon Rokkonesløkk 2.520 65
4 Roger Skamfer 2.010 46
5 Oddveig Rogogjerd 1.740 48
6 John Martin Aasan 1.710 47
7 Roar Havdal 1.600 39
8 Trond Narve Stavne 1.480 48
9 Odd Sigurd Bruholt 1.060 24
10 Siri Mette Haugset 1.000 30
10 Solfrid Skjerve 1.000 29
    

Premiering: 
De 50 første på lista får topptrim-kopp på 
Bygdasenteret.
7 stk premieres med gavekort fra Intersport kr 500.
De tre sprekeste ungdommene: Ida Skamfer, Thea 
Asphaug og Elieen Rokkonesløkk.
To har fullført alle 14 turmål: Kjetil Asphaug og 
Jon Rokkonesløkk.
Største poengsanker for menn ble Asbjørn Stavne 
med 102 turmål, og for kvinner Oddveig Rogogjerd 
med 45 turmål.

Thea Asphaug og Eileen 
Rokkonesløkk på toppen 
av Svarthetta.
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Nerskogsløpet
For et par år siden fikk styret i friidrettsgruppa inn 
et forslag i innboksen sin. Forslaget gikk ut på å 
arrangere et halvmaraton-løp rundt Granasjøen på 
Nerskogen. 

Styret var veldig positive til ideen, men med for-
holdsvis lite erfaring og kompetanse innen halvma-
raton-arrangement var vi enige om at vi måtte ha litt 
tid på oss før vi kastet oss ut i det. Friidrettsgruppa 
fikk full støtte også fra styret i hovedlaget, og med 
den brede kompetansen som er i Rennebu idrettslag 
falt det meste på plass ganske raskt. Så i 2019 kunne 
Nerskogsløpet settes på terminlista for første gang.
Mye må planlegges før et slikt arrangement, spe-
sielt når det arrangeres for første gang. For at den 
lengste distansen offisielt kunne ha tittelen halv-
maraton måtte løypa kontrollmåles til nøyaktig 
21097,5 meter av en godkjent løypemåler. Dette 
ble gjort, og det skilte ikke mange meter mellom 
start- og målstrek ved kiosken ved Granasjøen da 
kontrolløren hadde syklet hele runden. Å ha start og 
mål omtrent på samme sted var en fordel med tanke 
på tidtakingen, og for å få det best mulig for både 
løpere og publikum.
I tillegg fant vi en kortere løype nord for Granasjøen 
på cirka 5 kilometer for de som syntes halvmaraton 

ble i lengste laget. Her var det også en egen trim-
klasse uten tidtaking.
Målet var at løpet både skulle være et godt løp for 
aktive utøvere på høyt nivå og et lavterskeltilbud 
for bredden, for å motivere til mer fysisk aktivitet 
på klubbnivå.
Som tidligere nevnt er det en bred kompetanse i 
Rennebu IL, så når de forskjellige rollene i arran-
gørstaben skulle fylles gikk dette som smurt. Enten 
det var løypevakter, tidtakere, saftblandere, kiosk-
mannskap, sanitetspersonell eller parkeringsvakter 
stilte folk villig opp. Også sponsorer og lokalt 
næringsliv støttet opp enten økonomisk eller med 
gavepremier.
Dagene før løpet var arrangørstaben travelt opptatt 
med å gjøre alt klart. Start- og målflagg ble satt 
opp. Løypene ble godt merket med skilt for hver 
kilometer. Kiosken ble fylt opp med pølser, brus og 
sjokolade. Saft, vann og bananer til tre drikkestasjo-
ner ble gjort klart. 
Da forhåndspåmeldingen på nettet nærmet seg slut-
ten var vi spente på hvor mange som ville velge 
vårt arrangement i konkurranse med andre mer 
veletablerte langløp. Det viste seg at mange løpere 
hadde lyst til å prøve dette nye løpet i fantastisk 
fjellnatur på Nerskogen. Det kunne også se ut til 
at en del lokale sprekinger hadde tørket støvet av 
joggeskoene.

Startfeltet på Nerskogsløpet halvmaraton 2019
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På selve løpsdagen lørdag 24. august lå alt til rette 
med fint løpevær og mye publikum både i løypa 
og på arenaen. At Nerskogskonserten skulle være 
samme kveld gjorde nok også sitt til at det var ekstra 
mye folk på Nerskogen denne dagen. Løperne tok 
på seg startnummer, varmet opp og var sikkert 
omtrent like nervøse som oss i arrangørstaben. 

Da startskuddet for halvmaraton gikk var det ikke 
overaskende en RIL-løper som la seg helt i teten 
sammen med et par andre sterke løpere. Løypevakta 
på ATV’n i front av feltet hadde sin fulle hyre med 
å holde løperne bak seg når grinder skulle åpnes og 
el-felås skulle kobles ut.
Da halvmaratonløperne var kommet godt i gang 

De to yngste deltakerne Mari Krogstad og 
Iver Langseth får sin velfortjente premie 

etter å ha fullført 5 km.

Håkon Myrmo og Rannei Sæther ble henholdsvis 
beste mann og beste kvinne på halvmaraton.

Utflytta rennbygg Erlend Bjerkås fra Jernbanens Idrettslag Trondheim var en av initiativtakerne 
til Nerskogsløpet. Han fullførte selv på tiden 1:39:38
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gikk starten for 5 km. Her var det stor forskjell på 
ambisjonsnivået på løperne, noe som var helt etter 
intensjonen til arrangøren. Helt fra Lars Svorkdal 
fra Svorkmo N.O.I. som gjorde unna distansen på 
18 minutter og 22 sekunder, til de som tok det som 
en fin trimtur, med mål om å rekke målgangen til 
halvmaratonløperne. Hele elleve av de atten som 
deltok på 5 km representerte Rennebu IL, og lede-
ren i idrettslaget gikk/løp foran som et godt eksem-
pel med tiden 28:45.
Etter hvert som de første løperne kom i mål fikk vi 
også i høyeste grad bruk for kompetansen til våre 
eminente tidtakere da systemet ikke helt fungerte 
slik vi hadde tenkt. Men de holdt hodet kaldt og alle 
fikk sin tid registrert.
Etter godt og vel en drøy time nærmet de første 
halvmaratonløperne seg «oppløpet», som er den 1 
kilometer lange damkrona på Granasjøen. Da hadde 
de sett målområdet på andre siden av sjøen med 
jevne mellomrom de siste fem kilometerne. Om det 
virket motiverende eller demotiverende på løperne 
skal ikke undertegnede si, men RIL-løperen Håkon 
Myrmo hadde i alle fall ristet av seg de andre og 
kunne kontrollert løpe først i mål på tiden 1:24:16 
til applaus fra et entusiastisk hjemmepublikum. 

Han slo Geir Hansen, Kyrksæterøra IL, på andre-
plass og Ingebrigt Grut, RIL, på tredjeplass med 
vel to minutter. Beste kvinne ble Rannei Sæther 
fra Byåsen IL med tiden 1:38:22. Lisbeth Vold, 
Equinor, og Ingri Meum Byrkjeflot, Undercover 
Runningteam, kom på de neste plassene. Også på 
denne distansen var det imponerende mange lokale 
deltakere, hele tolv RIL-løpere startet og fullførte 
de 21,0975 knallharde kilometerne!
70 løpere deltok på det første Nerskogsløpet, noe vi 
er godt fornøyde med. Vi har plass til flere, men vi 
har nok ikke ambisjoner om å ta opp kampen med 
de største langløpene.
Nerskogsløpet står også på terminlista i 2020, nær-
mere bestemt lørdag 22. august. Vi håper at idretts-
Norge er åpnet opp såpass at vi kan gjennomføre 
dette som planlagt. Det er mulig påmeldingen åpner 
noe senere enn i fjor, men dette vil bli kunngjort 
på vår Facebook-side. Vi oppfordrer alle til å ta på 
seg joggeskoene så ofte som mulig uansett hvordan 
dette året blir.

For Nerskogsløpet, Otte Hårstad

Berkåk Veikro
Drivstoff   Mat   Overnatting

Vi har burger, 
pizza og 

grillretter som 
passer 

hele familien!

Se vår meny påberkaak-veikro.no

Velkommen til oss! 
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J8/mini 1
Jentene deltok på serie, Orklacup og Oppdalscup i 
2019. 
Laget besto av: Agnes Sognli-Aasen, Thea Hellstrøm 
Bekkevold , Hakima Hussein, Hanne Kristin Hepsø 
Askim, Mia Reiersen , Lea Kipplesund, Mathea 
Aashaug Lilleindseth, Nathalie Havdal, Sara 
Granum Eide.

G8/mini 2
G 8/ mini 2 hadde en artig sesong i 2019, mange 
kamper og flere cuper. 9 gutter som koste seg med 
fotball og etter hvert erfarte seg at uttrykket «tap og 
vinn med samme sinn» ikke var helt mottoet deres 
iallefall. Bilder er tatt på Orkla sparebank cup i sep-
tember og på Opdalscupen i august.
Rettelse: Det ene bildet er ikke fra Oppdalscup, men 
etter kamp på kunstgresset. Mulig det er for uskarpt 
til å bruke. Sender et til fra Orkla cupen.

Mini G2012
Guttene spilte 3er fotball sammen med lag fra 
Sokna og Singsås. Tre ettermiddager med kamper 
på våren og tre ettermiddager med kamper på høs-
ten. Alle de tre klubbene stilte med to lag hver. 
På en kampdag spilte hvert lag fire kamper, til 
sammen 12 kamper. Når Rennebu arrangerte fikk 
våre ferskeste dommere prøve seg og klarte det på 
en utmerket måte. 
8 gutter i oransje og svart: God innsats, mye fart, 
målteft og fotballglede. 

Fotball jenter 9
Sesongen 2019 for jentene gikk veldig bra. Laget 
hadde en over gjennomsnittlig bra utvikling, både 
spillemessig og sosialt. Jentene født i 2010 og 2011 
har spilt sammen og de har spilt 5-er fotball mot 
lag i kommunene rundt oss. I tillegg har de vært på 
Orkla Sparebank cup på Orkanger og på Domus cup 
på Oppdal. På Orkanger ble det mye spilletid på de 
som var med, for der stilte vi med to lag. Jentene var 
slitne, men godt fornøyd etterpå. Cup er gøy. 
Trener for laget har vært Malin Hoel Fellmann som 
går på ungdomsskolen og det har gått svært bra. 
Jentene trives på trening og de fleste er klar for ny 
sesong med fotball.

Fotballgruppa
Jenter 11
Rennebu jenter 11 bestod av hele 12-13 jenter født 
i 2008 og 2009.  I serien møtte de både lokale lag 
som Oppdal og Støren, men også bylag var blant 
årets motstandere. Overgangen fra 5-er til 7-er 
fotball var noe utfordrende , men jentene viste god 
utvikling i løpet av sesongen her. Resultatene har 
variert og det har blitt skåra mange mål i løpet av 
sesongen. Treneren kan rapportere om en ivrig 
gjeng med godt humør og stor lyst til å spille mest 
mulig. Jentene lærte likevel raskt at det ikke lønte 
seg å mase på treneren om å få komme inn på banen 
igjen når de satt på innbytterbenken, for innbyttene 
ble gjort etter klokka. Flere jenter har også byttet 
på å stå i mål og det er ingen som har fast plass på 
banen, så det er en fleksibel gjeng. 
Årets cup ble tur til Orkanger, hvor laget fikk spille 
mot andre lag enn i serien. Det er alltid stas med 
cup. En fin sesong som ble avsluttet i snødrev på 
Oppdal med et knepent tap. Bildet er fra denne 
kampen. 
Trener for året har vært Even Maritin Meslo og 
May Jorid Vaagen har vært lagleder. 

Jenter 13
Til Ålesund på Hessacup, og seriespill. I serien 
ble det flere seire enn det ble tap, og på Hessa cup 
gjorde jentene sine saker bra! Og de bodde på skole 
og ordnet det meste selv. Tror nok at denne helga ga 
mersmak for både spillere og foreldre.

Jenter 14
sammenspleiset gjeng som har det morsomt på tre-
ning. På vårsesongen var det påmeldt et 7-er lag 
og da møtte laget god motstand og hadde en del 
stortap mot lag fra byen og Melhus. Likevel kom 
det til flere spillere og til høsten fikk vi til å stille 
et 9-er lag, og da ble det jevnere kamper. Vi avslut-
tet sesongen med årets beste kamp på hjemmebane 
helt i starten av oktober. Det ble et uavgjortresultat 
som var som en seier å regne. Jentene har vist god 
utvikling på banen og 9-er var noe som  jentene 
tydeligvis likte godt. 
Vi hadde flere sosiale samlinger i løpet av seson-
gen. I forbindelse med cup på Orkanger samlet vi 
jentene på Meslo Herberge, hvor de spiste store 
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mengder pizza og hadde en sosial kveld med mye 
latter og prat. De som ville kunne også overnatte. 
Trener for året har vært Ingvild Lidarende Meslo og 
lagleder Jorid Hinsverk. 

Jenter 17
J17 startet denne sesongen med 11 spillere i alderen 
15-16 år, som også har vært noe av problemet etter 
at kretsen bestemte seg for å droppe J16 til fordel 
for J17.
I og med at vi ikke har noen vidergående skole i 
kommunen, betyr det at alle må ut av kommunen 
for å gå på skole, og da blir det også en større utfor-
dring å få ting til å gå opp slik at fotballen oftere 
blir nedprioritert av de som er 17 år, slik at vi da 
sitter igjen med spillere som er mer enn 1 år yngre 
enn snittet på de som vi møter. Det betyr da at det 
ofte blir en tung kamphverdag, selv om de som er 
med holder bra nivå sammenlignet med andre på 
samme alder.
Vårsesongen i fjor møtte vi Oppdal og Sokna som 
naboklubber, mens resten av kampene var mot lag 
i Trondheim og helt til Stjørdal, så det ble en del 
kjøring på oss.
Sportslig sett ble det en tung vår med 7 av 7 tap, 
men treningsoppmøtet var bra og jentene så ut til å 
trives godt på trening, så ingen sure miner der nei.
Som året før, så ble det også i fjor en tur til Norway 
Cup, og da får vi spille mot jevnaldrende hvor 
vi da beviser at vi er bra spillere som også dette 
året tok oss til A-sluttspill. Dette året tapte vi for 
Clausenengen som bl.a hadde en stk ”mini-Sol-
skjær” på laget :-) 
De holdt bra nivå, så der kom vi til kort, men i de 
innledende kampene fikk vi nok en gang kjenne på 
følelsen av å vinne, som var veldig fortjent for disse 
jentene.
Høstsesongen blir det litt det samme som i vårse-
songen med motstandere som i snitt er 1 år eldre 
enn oss, men vi hadde flere kamper som var jevn 
hvor vi bl.a greide uavgjort mot de som kom på 
3.plass, så rent sportslig var nok høstsesongen enda 
bedre enn vårsesongen.
I og med at Hommelvik trakk laget sitt i løpet av 
høsten så ble vi heller ikke på siste plass når slutt-
tabellen var klar :-)

Trener for laget denne sesongen var Magnar Gunnes.

Gutter 11
Rennebu Gutter 11 besto av 11 treningsglade spil-

lere. Sesongen 2019 spilte gjengen 7’er fotball, med 
to treninger pr. uke. Vi har også hatt treninger hele 
vinteren.  Vi møtte stor geografisk variasjon av 
motstandere denne sesongen – Fra lokaloppgjør på 
Oppdal til busstur på Frøya. Høydepunktet i serien 
var nok da vi endelig tok skalpen på Oppdal på 
bortebane. 
Vi deltok på flere cuper denne sesongen, der 
Hessa Cup i Ålesund var det store høydepunktet. 
Her møtte vi god motstand, men spilte kanskje 
sesongens beste kamper – med heiarop og oransje 
& svarte skjerf på sidelinjen. Mange Rennbygger 
tok turen til Hessa sammen med oss. Det sosiale 
opplegget på Hessa var også veldig bra, med både 
diskotek og nye inntrykk. 
Vi gleder oss veldig til ny sesong med 9’er fotball 
– og håper mange tar turen og heier frem laget når 
kampene endelig kan starte opp igjen.

Heidi Merete Johansen - lagleder

Gutter 14
Vi var totalt 10 spillere i dette årskullet, og dermed 
ble det 9’er fotball på G14 denne sesongen. Guttene 
var veldig flinke til å stille opp både på trening og 
kamp, noe som var veldig viktig med tanke på at 
vi kun var 10 spillere. Vi hadde også noen felles 
treninger sammen med G16. Dette gjorde at vi fikk 
spilt en del 11’er fotball på trening.
Vårsesongen endte vi på 3. plass, bare 3 poeng bak 
avdelingsvinner Melhus 2 som vi for øvrig slo 2-0 
på Melhus. Etter resultatene på vårsesongen rykket 
vi opp i 1.div. 9’er, og spilte høstsesongen mot mye 
god motstand. Vi endte her på 2. plass bak Melhus 
2, noe som er veldig bra
Et av årets store høydepunkt var Norway Cup. Vi 
gikk ubeseiret gjennom gruppespillet (3-1-0) og 
dermed kvalifiserte vi oss til A-sluttspillet. I 1/16 
finalen tapte vi 5-3 mot Huk. Huk som for øvrig 
hadde gått gjennom puljespillet ubeseiret, og en 
målforskjell på hele 44-0!! Derfor litt høye skuldre 
fra kampstart, men dette var egentlig et lag vi godt 
kunne slått. Dermed var Norway Cup eventyret 
over for denne gang. Litt skuffet der og da, men 
etter at skuffelsen hadde lagt seg, så var vi enig i at 
vi hadde noen flotte dager i Oslo, både sportslig og 
ikke minst sosialt. 
En utrolig flott gjeng med fotballgutter både på og 
utenfor banen, som det har vært en fornøyelse å dra 
på trening og kamp med. En stor takk til alle for-
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eldre som var med å støttet oss på både hjemme- og 
bortekamper. Dette satte både spillere og trener stor 
pris på.
Vi avsluttet sesongen med bowling på Oppdal og 
burger på Circle K. 
Nå er det bare å glede seg til en ny fotballsesong

Svenn Ove Vaagen
Trener G14

Gutter16
Gutter 16 hadde også i 2019 en meget begiven-
hetsrik sesong, med både oppturer, nedturer, godt 
humør, innsats, treningsvilje, lagånd, respekt og 
ikke minst mye god fotball. Som vanlig er det 
Vemund Angell som har styrt skuta, forrige sesong 
i godt tospann med Ola Halland. 
Vårsesongen gikk som en lek og resulterte i opp-
rykk til 1. divisjon. Sommerens store høydepunkt 
ble igjen Norway Cup, og guttene gjorde sine saker 
med overbevisning mot mange gode motstandere. 
Innsatsen ble belønnet med 2. plass i gruppespillet 
og kvalifisering til A-sluttspill. Stor ståehei og jubel 
da første delmål ble nådd. Dessverre ble Bærum et 
hakk for gode i første sluttspillkamp, men all ære 
til guttene for solid innsats og meget representativ 
oppførsel både på og utenfor banen.
Høstsesongen i 1. divisjon så vi først og fremst på 
som en god arena for læring og utvikling, uten de 
helt store ambisjoner. Slik ble det også, og i de aller 
fleste kampene hang våre gutter godt med.
Dette er en utrolig flott gjeng å være sammen med, 
og trenere og støtteapparat takker for mange gylne 
fotballøyeblikk!

Rennebu Senior
Dette var debutsesongen vår i 4.divisjon etter 
to opprykk fra 6.div til 5.div og nå opp i 4. div. 
Troppen var stort sett lik som den vi avsluttet 5. 
divisjon med året før, men nivået var et hakk opp 
så selv om det gikk veldig greit i 5.divisjon var vi 
slett ikke sikker på hvordan vi kom til å stå mot de 
andre lagene.
Etter overbevisende seire mot Svorkmo og Meldal 
i innledningen, fikk vi god tro på det vi drev på 
med, og de påfølgende 2 kampene endte også med 
poendeling mot hhv Byåsen 2 og Trygg/Lade som 
var nevnt blant favorittene i avdelingen.
Ved halvspilt sesong ligger vi godt plassert over 
midten, så målet ble nok justert fra å berge plassen 
til å se om vi kunne greie å komme så høyt at vi fikk 

mulighet til å være med i NM-kvaliken som går året 
etter (altså nå i vår).

Etter en litt tyngre start på høstsesongen, fikk vi på 
plass noen seire igjen slik at vi til slutt endte på en 
respektabel 6.plass i serien. Det betydde også at vi 
kom til å få være med i 1.kvalikrunde til NM. Der 
skulle vi da egentlig ha møtt 3.divisjonslaget Tiller, 
men pga Korona-restriksjonene i vår ble det avlyst 
slik at vi dessverre gikk glipp av den kampen.

De som var med i fjor og som hadde registrerte 
seriekamper var:
Anders Olsen, Arne Gunnes, Aslak Nyvold, 
Christian Ilvang, Erlend Haugerud Gorseth, Håvard 
Hårstad Meslo, Jo Andreas Flå, Markus Nyberg, 
Martin Bjerkås, Mats Renander, Ola Andreas Hoel, 
Ola Håker Stavne, Ole Gunnes, Stian Merket, 
Tormod Johnson Eggan og Øystein Østerås

Trenere for laget denne sesongen var Håvard 
Hårstad Meslo og Pål Morten Fossen, mens Torhild 
Martinsen og Magnar Gunnes var lagleder og opp-
mann.

Styret i fotballgruppa består av:
 
Olav Stavne leder
Svenn Ove Vaagen
Vemund Angell
Mona Schjølset
Ingvild Lidarende Meslo
Rune Skjolden dommerkontakt
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Jenter 8 mini.

Gutter 2012 spilte 3er-fotball, og 
er her i kamp mot Sokna.

Jenter 9.
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Jenter 11

Jenter 13
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Jenter 14

Jenter 17
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Gutter 8

Gutter 11
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Gutter 14

Gutter 14
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Bilde fra før kampen mot Meldal hvor det ble holdt en minnesermoni for Helge Sumstad.
Kampen ble forøvrig en av de mest spennende, hvor vi lå under med 4-1 til det var igjen 20 minutter, 

og hvor vi scoret seiersmålet til 5-4 fire minutter på overtid.

Gutter 14
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Rennebudommerne
De aktive fotballdommerne i Rennebu har i de 
siste årene vært tellbare på én finger; Helge Sum-
stad. De siste to årene har dommerstallen vokst 
seg større; 14 klubbdommere, tre unge og lovende 
rekruttdommere og to kretsdommere. Høsten 2018 
ble Henrik Skjolden og undertegnede utfordret 
av Helge til å ta rekruttdommerkurset. For Hen-
rik var det et naturlig steg videre etter å ha vært 
klubbdommer et par sesonger. Undertegnede, som 
dømte aktivt for Orkdal IL på 80-tallet, tok kurset 
for å starte på nytt etter mange års pause. 

Høsten 2019 tok Rennebu et nytt steg da hele fire 
dommere fra området meldte seg på rekruttdom-
merkurset i Gauldal. Roua Shokraan, Ingrid Krog-
stad, Mansour Shokraan og Kristoffer Vognild (nå 
Oppdal IL) gjennomførte samlingene til instruktør 
og tidligere toppdommer Pål Espen Sarheim fra 
Ranheim og bestod den teoretiske testen i vinter 
med god margin. 

Før sesongen 2020 har Rennebu 10 klubbdom-
mere i alderen 14-16 år, og disse dekker alle lokale 
kamper fra Mini til J17/G14. 

Rennebu IL har satt spor etter seg i kretsen, siden 
klubben sesongen 2019 lot de eldste klubbdom-
merne bli med som assistentdommere i alders-
bestemte kamper. Etter avtale med kretsen og 
lagene har ungdommene fått prøve seg som dom-
mertrio i kamper med høyt tempo, og har dermed 
deltatt i vurderinger av spillet, samarbeid hoved-
dommer-ass.dommer, og bevegelser under kamp. 
God trening på tilpasset nivå, og fin forberedelse 
for evt videre kurs for ungdommene. Kretskon-
toret på Lerkendal har merket seg ordningen og 
ser at dette kan være en god modell for å utvikle 
klubbdommere til bedre kampledere.

Målet for sesongen har vært å hjelpe ungdommene 
til å bli trygge og dyktige kampledere på banen, 
uansett nivå og lag. Deretter ønsker Rennebu å 
sende flere dommere på cuper i Trøndelag, og der-
etter til større turneringer når det kjennes naturlig. 
Klubben har to kretsdommere i år, og vi ser ingen 
grunn til at ikke Rennebu skal få fram svært dyk-
tige fotballdommere som etter hvert får prøvd seg 

i høyere divisjoner. Potensialet, holdningene og 
ambisjonene er i klubben.

Alt som skjer på dommerfronten er i Helges ånd. 
Han overleverte dommeransvaret til undertegnede 
høsten 2018 før han sammen med Aud flyttet til 
Strindheim. Her rakk han å dømme en god del 
kamper før han brått ble syk sist sommer. Etter 
et kort sykeleie etterlot han familie, venner og et 
samstemt fotball-Trøndelag i sorg i august. Før han 
flyttet til byen la han og undertegnede planer for 
utviklinga av Rennebudommerne. Klubben konsta-
terer at vi i dag stiller med både dyktige og lovende 
gutte- og jentedommere, dommere med flerkul-
turell bakgrunn og dommere med god aldersspred-
ning. Sammen med naboklubbene har vi som mål 
å bidra til å dekke søndre Trøndelag med gode 
kampledere, og vi er på god vei.

Rune Skjolden
Dommeransvarlig Rennebu IL

Mansour Shokraan etter kamp på Kunstgrasbanen.
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Ingrid Krogstad og Roua Shokraan fra Melhushallen, med Pål Espen Sarheim.

Ida Skamfer 
i aksjon.
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DRØMMER
DU OM HUS?

Vi leverer kvalitet fra 
OVERHALLA HUS

Ståle Rønning 951 61 944 Bjørn Inge Haugset 480 49 872

Kontakt oss!

tlf 480 49 872
bih@skogbygg-as.no

Ferdig betong
Betongpumping

Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Slangeverksted
• Bensin- og oljeslanger 
• Presser hydraulikkslanger
 og slanger til høytrykkspylere.
• Slanger til drikkenipler
• Billige slangetromler 
• Multifaster hurtikoblinger 
 og hydraulikkventiler.

Arnt Haugen
Hoelsjåren - Tlf 988 15 525

Jeg hjelperfaste kunder også på kveld/helg,
uten pristillegg

• Hytt er med dusj/wc 1-2 soverom for oppti l 8 personer.
• Leiligheter med 1 soverom for 4 personer.
• Hytt er med vann og minikjøkken,soverom for 5 personer.
• Hytt er med kjøkkenutstyr for 4 personer.
• Hytt ene har høy standard og mange av hytt ene er nye.
• Plasser for campingvogn/bobil og telt 
 med mulighet for strøm.
• Grati s wifi  på hele campingen.
• Mange akti viteter for hele familien:Fiske i elv og vann, 
 kaniner,geiter,minigolf,ny lekeplass med 
 klatrepyramide,taubane,husker,trampoliner,hoppeslott .

Velkommen ti l oss!

Halland Camping
Berkåk,  7391 Rennebu

Tlf 90539121
E-post torehalland@msn.com

www.hallandcamping.no

Familie camping som har åpent hele året. 

Støtt våre annonsører
- de støtter oss!
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Tine fotballskole Rennebu 
2019

I tidsrommet 12-14 august ble Tine fotballskole 
arrangert i Rennebu med  70 ivrige barn i alderen 
6-12 år som ble kyndig veiledet av 14 meget kom-
petente ungdommer fra egen klubb.  Det viktigste 
for fotballskolen er at barna trives og har det artig, 
videre betyr det selvsagt mye at deltakerne lærer 
så mye fotball som mulig på tre dager. Aktivitetene 
er tilpasset alderen slik at alle opplever trygghet 
og mestring noe som gir trivsel og utvikling. Etter 
lunch siste dag arrangeres det som er blitt høydep-
unktet på fotballskolen, Champions League og 
det er ingen fare for at den turneringa ikke blir tatt 
seriøst, verken fra spillere eller veiledere. Deltak-
erne får sekk og spillertrøye fra Tine, i tillegg får 
de drikke hver dag. Fotballgruppa som arrangør 
deler ut frukt hver dag og spanderer grillmat siste 
dag. 

Tine fotballskole Rennebu har funnet sin form vil 
jeg si, men videre eksistens avhenger om det er 

noen som tar jobben som primus motor framover. 
Det er ennå ikke avklart om det blir fotballskole i 
år men håper virkelig det blir.

Fotballgruppa
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Så viser kalenderen 28.mai 2020. I dag skulle vi i 
friidrettsgruppa hatt vårt siste terrengløp for seson-
gen og Mjuken opp. Løperne hadde nok fått en 
større utfordring enn vanlig opp til Mjuken i år med 
all den snøen som fortsatt ligger, men det var altså 
en pandemi som skulle sette en stopper for terreng-
løpene i vår. Men fortvil ikke, vi har planer om å 
kjøre noen løp i høst.
2019 sesongens terrengløp ble gjennomført som 
vanlig. Frambanen, Trollvang, Voll og Skistadion.  
Det var veldig liten deltakelse, knappe 30 var med 
på ett eller flere løp. 7 stilte til start på Mjuken 
Opp. Så må man som arrangør spørre seg om hva 
den lave deltakelsen skyldes? Vi har kanskje vært 
for dårlig til å annonsere? Lavere barnekull? Dårlig 
vær? Travle foreldre? Tilfeldigheter? Vi har ikke 
noe entydig svar i styret.

Friidrettsgruppa

Tanken er å ha terrengløp som en forlenger av 
Allidretten som foregår hele vinteren. I tillegg får 
vi med aldersgruppene over 10 og under 4, noe vi 
syns er veldig positivt. Terrengløp er et lavterskel 
tilbud til alle barn.
Så er vi stolt av løpstalentet som har vokst frem i 
Rennebu, Sigrid Ytterhus Haugset. Hun mottok i år 
talentstipend fra Orkla sparebank og innsatspokal 
fra idrettslaget. Vi ønsker henne lykke til videre i 
utviklingen som løper, i år for Strindheim.
Styret består i dag av Leder Oddveig Uv Værnes, 
nestleder Otte Hårstad, kasserer Martha Ellen 
Herrem, styremedlemmer Vegard Skamfer og Bjørn 
Tore Dullum.

RIL Friidrett - Oddveig

Styret i friidrettsgruppa består av:
 
Oddveig Uv Værnes - Leder 
Otte Hårstad - Nestleder
Martha Ellen Herrem - Kasserer
Vegard Skamfer - Styremedlem
Bjørn Tore Dullum - Styremedlem
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Vebjørn på sokkel 
- ikke en dag for tidlig!

Vebjørn Rodal – han er en av våre og klarte det 
«umulige».  
Vebjørn uttalte i forbindelse med avdukingen av 
statuen 13. september i fjor at hjembygda har be-
tydd mye for han i hans aktive karriere: «I min op-
pvekst var det lett å fokusere på idretten i Rennebu, 
og det ville kanskje ikke vært mulig i en by. Det var 
en raushet og et stimulerende miljø med ildsjeler og 
et støttende næringsliv, så det var gode betingelser 
for å drive idrett i Rennebu». Slik uttrykte han det og 
at dette kom fra hjertet er det ingen tvil om.

Den som fikk æren av å foreta avdukingen under 
den storslåtte seremonien denne dagen var tidligere 
toppidrettssjef Bjørge Stensbøl. Stensbøl la ikke 
skjul på sin beundring for Vebjørns prestasjon og 
uttalte: «800 meter er Formel 1 øvelsen i OL, og 
den øvelsen jeg personlig setter aller høyest. At Ve-
bjørn skulle vinne var helt uvirkelig. Vi ser da også 
at hans prestasjoner har motivert andre norske utø-
vere, og vi ser i dag utøvere som gjør det umulige 
mulig, som Vebjørn gjorde i 1996», sa Stensbøl.

Vebjørn Rodal gjorde det umulige og ble olympisk mester på 800 meter i Atlanta i 1996.



Rennebu IL68
Bragden på olympiastadion i Atlanta 31. juli 
1996 som fikk det til å koke over
Ja, det var dagen da ellers så kontrollerte rennbyg-
ger nærmest gikk helt bananas. Anført av daværende 
ordfører Tora Husan som etter å ha sett målgangen 
på NRK bidro til en scene som i etterkant ble vist på 
tv-skjermene landet rundt. Hele Rennebu og Idretts-
Norge var i kok. 

Ingen kunne helt tro at dette var mulig. Men mange 
av oss ante vel, og ikke minst håpet, at en sensasjon 
kunne finne sted. Selv hadde jeg kommet meg til At-
lanta sammen med en vennegjeng og var så heldig 
å få være til stede på arenaen den dagen. Vi fikk en 
opplevelse vi aldri kommer til å glemme. Den dag 
i dag får jeg klump i halsen når jeg tenker attende. 

Det er ikke rart vi rennbygger er stolte over bygdas 
sønn som har stått for den største enkeltprestasjon i 
norsk idrettshistorie. Det blir gjerne sagt;”en av de 
største”, for at man ikke skal ta for sterkt i. For oss 
rennbygger er han den største, ingen over og ingen 
ved siden!

Slike prestasjoner kommer ikke av seg selv – de 
krever en enorm innsats
De som fulgte med Vebjørn Rodal under oppbyg-
gingen av karrieren og ikke minst forberedelsen til 
OL, kan berette om en sjelden konsentrasjonsevne 
og stå-på-vilje. Selv fortalte Vebjørn noe om dette i 
sin tale under avdukingen. Til Avisa Sør-Trøndelag 
uttalte han etter avdukingen: «Jeg vet at jeg jobbet 
veldig hardt for å komme opp på det nivået. Det var 
intense konkurransenerver og mye som skulle klaffe. 
Du skal gjennom mye før og underveis i et mester-
skap. Du kan gjerne være i god form, men du må 
også gjøre jobben. Det er mange snubletråder som 
kan ødelegge alt». Ikke rart at han også uttrykte let-
telse over å ha klart å nå målet; å vinne OL-gull.

Rodalstatuen – et symbol på raushet og dug-
nadsånd i små kommuner
Vebjørn er ikke den som ønsker å ta all æren selv 
for å ha nådd så langt. På sympatisk vis pekte han 
på dem rundt seg. Etter avdukingen sa han noe om 
dette i samme avis. Han håpte dette ikke bare ble en 
kveld som handlet om han, og at statuen kan bli et 
symbol på kommunen Rennebu. «Jeg håper det kan 
bli et symbol på rausheten og dugnadsånden som 
finnes i små kommuner som Rennebu og andre små 
steder. De som gjør at slike som meg klarer å lykkes 

på høyt nivå til tross for at vi kommer fra små steder. 
Det håper jeg vi klarer å gjøre på denne kvelden. En 
hyllest til heimbygda, rett og slett», sa Rodal.

For oss i komiteen som tok initiativet til å få reist 
statuen av Vebjørn var selvsagt spenning knyttet til 
om vi ville klare å samle inn nok pengestøtte for å 
få det til. Det gikk imidlertid over all forventning – 
målet vi satte oss om å skaffe ca. 700 tusen kroner 
ble nådd innen den fristen vi hadde satt. Dette er vi 
svært takknemlig for! Så vel næringsliv som privat-
personer, kommune og fylkeskommune viste igjen 
både raushet og dugnadsånd og stilte opp for å få 
realisert monumentet. 

Nå hører det med at det faktisk også ble noen kroner 
til overs som vi fant å ville donere til byggingen av 
en løpebane i den nye aktivitetsparken. Det mente vi 
ville være i Vebjørns ånd.

Et monument det blir lagt merke til
Statuen på Rennebutorget har fått en plassering som 
er godt synlig for forbipasserende. Vi tror dette i 
framtida vil bidra til å styrke både torgets attraks-
jonsverdi og framfor alt være med å markedsføre 
Rennebu som en «idrettsbygd», på samme måte 
som statuen av langrennslegenden Magne Myrmo 
utenfor Rennebuhallen har gjort det gjennom flere 
tiår. 
Rennebu har fostret mange idrettsutøvere i årenes 
løp som har frambrakt gode resultater og stått for 
fantastiske prestasjoner. Det er likevel ytterst få 
som blir hedret med en statue. Det skyldes først og 
fremst at slik æresbevisning i hovedsak er knyttet 
til oppnådde medaljer, helst gull, i de store inter-
nasjonale mesterskapene. Verdien av prestasjonene 
behøver ikke å være mindre av den grunn. Uansett 
vil vi la disse monumentene være til inspirasjon for 
alle som ønsker å drive idrett enten det er for å prøve 
å nå toppen, eller for rett og slett bare å holde seg i 
god form. 

Rørt idrettshelt og stolt kunstner  
«Dette er en tøff dag for en som er lettrørt», sa Ve-
bjørn til Opdalingen. Han ga uttrykk for at det var 
en merkelig opplevelse med en statue av seg selv, 
men var samtidig både stolt og glad for hederen fra 
hjembygda. «Mor synes det er litt spesielt å komme 
på sokkel mens jeg fortsatt er i live», sa han, «mens 
kona Liv er mest opptatt av om statuen skulle være 
med eller uten klær».
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Etter avdukingen takket Vebjørn alle som gjorde det 
mulig for han, først og fremst friheten mor og far 
gav ham til å drive med det han hadde lyst til.

Den som fikk æren av å utforme statuen av Vebjørn 
var billedhugger Bjørn Sørvang Hansen fra Oslo. 
Sørvang Hansen har laget en rekke statuer av kjente 
idrettshelter, som skikongen Gjermund Eggen, fot-
ballegenden Tom Lund, skiskytteren Tor Svends-
berget og skøyteløperen Jan Egil Storholt. Han har 
laget en rekke andre monumenter både over kjente 
personer og i forbindelse med utsmykninger. 
Kunstneren skriver selv på sin egen hjemmeside et-
ter avdukingsseremonien på Berkåk: «Selv er jeg 
stolt og glad og helt i hundre!» 

Det samme kan også vi si som fikk være med å gjen-
nomføre prosjektet. 

Disse var med i prosjektkomiteen for å få reist stat-
uen av Vebjørn Rodal: Arvid Withbro, Mari Ytter-
hus, Dagfinn Vold, Astrid Snildal og Ola T. Lånke. 
Andre bidro også, ikke minst Ottar Ramstad som 
stod for arbeidet med selve sokkelen. Navn på 
hovedbidragsyterne står på en egen plate på sok-
kelen. Utenom disse ga en rekke andre større eller 
mindre beløp.   

Ola T. Lånke

Billedhugger Bjørn Sørvang Hansen og Vebjørn Rodal etter avdukinga av statuen.
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Totalleverandør av takst-tjenester 
og bygningskontroll

Terje Sandhaugen
Takstmann

Tlf: 400 04 451
terje.sandhaugen@takst-forum.no

Tor Gunnar UV
Takstmann

Tlf: 934 29 338
tor@takst-forum.no

Fridar Skjerve
Takstmann

Tlf: 969 42 209
fridar@tft.no

takst-forum.no

• VARME

 • FARGE 

• INTERIØR 

• GULV

 • BAD 

• GARDEROBE 

• VERKTØY

STØRST PÅ 
TRELAST OG 
BYGGEVARER!BYGGEVARER!



J13 fotball i seiersrus.

Fotballspillere trenger næring for å kunne yte. Her gutter 14.
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Produksjon: mediaprofil as - tlf 72 42 76 66

Vi ønsker alle en 
god og aktiv sommer!

Fotball jenter 17.

Fotball gutter 14. Iver Langseth og Olav Uv Værnes
spiller fotball for gutter 8-




