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Sykkelkometen Sigrid
Medlemsblad

RENNEBUIdrettsgledeLivsglede

Sigrid Ytterhus Haugset 
sin aller første sesong  som 
aktiv syklist ble en suksess.
Foto: Tour te fjells, Jørgen Mo



Rune Skjolden, Per Øyvind Sundell, Marit Bjerkås og Ola Øye klar for start på Nerskogsløpet.
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Tilbake til idretten!

Det er veldig gledelig at vi nå har fått åpnet opp 
landet og all aktivitet igjen. Det har vært vanskelig 
for mange under Covid-19, ingen aktivitet gjør at 
mange blir passive. Vi i Rennebu har vært heldige, 
selv om aktiviteten i hallen og på fotballbanen har 
vært begrenset. Vi har mange flinke foreldre som 
har stått på for at ungene våre skal få holde på med 
aktivitet, når det ble mulig. Styrene i undergruppene 
har fulgt med på reglene, de har lagt plan på gjen-
nomføring og de har gjort dette med korte frister. 
Takk til dere alle, for stå-på-vilje, tålmodighet og 
ikke minst god gjennomføringsevne!

Det snakkes mye om frafall fra idretten under 
covid-19, vi har ikke merket det noe særlig. Vi har 
for få i ungdomsskolealder med på aktivitet, men 
dette har nok ikke med covid å gjøre. Færre unger, 
gjør sitt til at det noen år er vanskelig. 

Vi er et breddeidrettslag, og vi arbeider for å ha 
med flest mulig av innbyggerne lengst mulig. Et 
godt tiltak som har engasjert er trimpoeng, her var 
det 24 turmål som engasjerte 238 personer, og 6091 
turer ble registrert fra 1. januar til 30. april. Jeg vet 
at veldig mange voksne ikke har gått så mye på ski 
før, dette er folkehelse! 
Trimkassene rundt om i kommunen hadde totalt 
26587 registreringer sesongen 2020/21, det er impo-
nerende! Vi kan ikke si at Rennbyggen er passiv.

TrønderEnergi arena er åpnet og vi gleder oss til 
å se masse liv og røre der. Det kommer til å bli en 
åpning 2 til våren, da blir det folkefest!
Tufteparken er flytta til parken, det ble mange tunge 
tak, og mange timer med jobb, men det ble bra. 
Økonomien i idrettslaget er bra, og det er nå bestilt 

popup-telt som kan brukes på arrangement, turne-
ringer, terrengløp, skirenn. Hovedlaget har ansvar 
for disse. I samarbeid med en av hovedsponsorene, 
Orkla Sparebank, har vi fått bestilt pannebånd, som 
skal deles ut.

Aktivitet er jo den viktigste jobben vi har som 
idrettslag, og vi må tilrettelegge for at alle får være 
med på sitt nivå. Vi skal også være stolte og glede 
oss når noen gjør det bra i sin idrett. I år har vi to 
stk som har utmerka seg i idretter som ikke er typisk 
for Rennebu. Sigrid som vant Norgescup landevei 
U23 og Thea Asphaug som ble MidtNorsk mester 
og Norgesmester i taekwondo. Vi gratulerer begge 
to og gleder oss til å følge med dem videre.

Til slutt vil jeg takke dere alle for tilliten jeg fikk 
som leder i idrettslaget. Det har vært lærerikt, blitt 
kjent med mange fler og det har gitt meg mange 
stolte øyeblikk. På årsmøte som blir i april 2022 
sender jeg stafettpinnen videre, og ønsker ny leder 
lykke til!

- 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

Lederen har ordet

Følg Rennebu il på facebook 
og se info på Rennebu.com



Rennebu IL4

robertkrogstad73@gmail.com
Konsulenttjenester for landbruket

Mobil: 918 11 623

Velkommen

til Bygdasenteret

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

I tillegg driver vi med salg av varer og 
renholdstjenester, og i kjelleren ligger 

Bygdapøbben - et populært møtested for både 
innbyggere, hyttefolk og tilreisende.

BERKÅK BIL
Postmyrveien 12, 7391 RENNEBU

Tlf 72 42 75 90 - berbil@getmail.no

Din lokale maler

for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com

Autoexperten er din 
partner i verkstedhverd-

agen. 

Våre verksteder hjelper deg med 
alle typer service.

Hos oss er du alltid nær en expert!

416 56 996
www.rennebuhytteservice.com
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Leder: Mari Ytterhus Telefon 900 81 598 – rennebu.idrettslag@gmail.com

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 Christian Ilvang Telefon 954 53 321 – rennebuilfotball@gmail.com

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

Friidrett Oddveig Værnes Telefon 917 39 162 – uvsa@getmail.com

Håndball May Jorid Nyhus Vaagen Telefon 908 34 360 – may.jorid.nyhus@wemail.no

Allidrett Karine Wold Telefon 977 61 879 – allidrett.ril@gmail.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

Våre hovedsamarbeidspartnere
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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 allidrett
rennebu il-Sykkel

Hjemmesida finnes under Rennebu.com

Blomster 
Leker – Gaver

tlf 72 42 74 45  – Berkåk, 7391 Rennebu

 Astrid Frisør 
     - Dame og Herre -

Tlf 72 42 74 44
Granliveien 17, Berkåk

7391 Rennebu
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Hytte ved Stølen Skisenter
Peisovn - Utsikt - Innlagt strøm og offentlig vann/kloakk  
Bilvei frem  - Carport/P-plass - Alpinanlegg - Turterreng

Byggingen er i gang.

2 av 5 solgt

Norgeshus er en av Norges største boligbyggere. Bred 
kompetanse, erfaring og gode løsninger er viktige nøkkel-
begreper hos Norgeshus. Vi synes det er spennende og 
morsomt å kunne være med på planlegging og bygging av 
din bolig eller hytte. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Nordre Industrivegen 54 
Tlf. 72 40 02 60 
stig.fjellstad@norgeshus.no  
www.oppdalbygg.no

Stian Knutsen 
Tlf: 958 66 162

Per Hårstad 
Tlf: 992 03 071

6 solgt

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

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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Talentstipend 2020

Innsatspokal 2019
Håkon Myrmo og Jo Krogstad.

Talent er noe iboende i folk som kan rendyrkes og 
perfeksjoneres gjennom trening.

Orkla sparebank, sammen med Rennebu IL deler ut 
talentstipend hvert år om det finnes kandidater – og 
selvsagt har vi kandidater i Rennebu idrettslag.

Talentstipend 2020 går til en utøver som driver en 
idrett som for tiden er en litt utradisjonell idrett i 
vårt idrettslag. Sist jeg kan huske noen drev med 
den her idretten i Rennebu, er Magnar Langklopp 
og Steinar Bråten, og det er jo en mannsalder siden. 
Derfor er det ekstra stas at stipendet 2020 gikk til Jo 
Krogstad!

Jo presterer på høyt nasjonalt nivå allerede innen 
hoppsporten, noe som vitner om et fremragende    
talent. Trening over tid vil utvikle talentet videre. 
Du er en ensom svale i Rennebu og derfor er det bra 
du nå er tatt opp i TrønderHopp.

Vi ønsker deg masse lykke til videre!

Rennebu IL deler også ut Innsatspokal om det finnes 
kandidater. Også her har vi gode kandidater og 
innsatspokalen 2019 gikk til Håkon Myrmo.
Håkon har i mange år jobbet målbevisst for å utvikle 
seg som langrennsløper. Han har gode plasseringer i 
NorgesCup for senior, og har gjort det meget sterkt 
i en del større turrenn. Han kan vise til gode presta-
sjoner over tid!
Det krever en enorm treningsmengde over flere år 
for å hevde seg som langrennsløper i Norge, og 
Håkon har imponert med din treningsvilje. Han har 
ikke vært på team, så han har mange treningstimer 
alene. Respekt for det!
Nå har han lagt skia på hylla, eller hvertfall skal han 
ikke satse slik som han har gjort. Vi regner med det 
blir noen mil allikevel, og håper å se han til start på 
turrenn! 

Så må vi selvsagt også nevne at Håkon er god med 
joggesko på beina også, og han ble den første man-
nen som vant Nerskogsløpet i høsten 2020, halv-
maraton.
Håkon er også veldig god på å organisere for            
andre, når det gjelder både ski og løping. Han spør 
om andre vil være med på treningsøkter, og legger 
opp økter som passer mange. Du Håkon, skal vite 
at det settes det pris på. Vi håper du vil fortsette og 
motivere til god aktivitet i Rennebu IL. Det ble ikke 
Holmenkollstafett hverken i 2020 eller 2021, der vi 
hadde tenkt å stille med to lag som i 2019, men når 
Alt blir bra – ja da kan du organisere stafett igjen!

Lykke til videre Håkon, og takk for innsatsen i 
skisporet
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Medlemskap

Det er da helt naturlig at det står i Rennebu il sine 
lover at det er 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 grupper er ansvarlige for å regis-
trere alle som deltar. Vi må arbeide aktivt for at alle 
i framtida fortsatt vil være medlem i laget, og ta del 
i idrettslagets arbeid.  

På årsmøte 9. juni 2020 ble det bestemt at vi går 
bort fra familiemedlemskap, og vi reduserte samti-
dig kontingenten pr medlem. Nå koster det 75 kr for 
barn opp til 18 år, og voksen 125 kr. 
Vi gjorde dette for å forenkle arbeidet med med-
lemsregisteret.

Fra 2020 bruker vi idrettens medlemssystem som er 
klubbadmin. Mange av dere har kanskje fått epost 
om verifisering av info, trykk på linken og opprett 
bruker på Min idrett. Der finner du info om deg 
selv. Når vi sender ut krav på kontingent vil dette 
skje pr epost.

Pr oktober er det 701 stk som er medlem av vårt 
idrettslag. Vi takker dere alle, for at dere er 
medlemmer. Det er viktig for oss at vi har mange 
medlemmer, fordi laget får tildelt offentlige mid-
ler i forhold til antall medlemmer. 

Sakset fra idrettsforbundets nettside:
Elektronisk medlemsregister er lovpålagt!
 
Å ha et elektronisk medlemsregister, godkjent 
sådann, er noe idrettslaget er pålagt gjennom lovver-
ket. Siden det er lovpålagt, har idretten 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 rap-
portering. Systemene er bygget sammen fordi man 
etterstreber en enklere hverdag for idrettslagene!

Bli medlem i Rennebu IL på en – to – tre!
Er du ikke medlem men ønsker å bli det?
Gå inn på rennebu.com/idrett og trykk på den oran-
sje knappen der det står BLI MEDLEM! Følg så 
instruksjon.

Alle som driver idrett MÅ være medlem av et idrettslag! 
Dette er bestemt av Norges idrettsforbund.

Takk til våre annonsører
som gjør det mulig å gi ut bladet!
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– Når du trenger elektriker

72 42 80 10    post@kre.no    kre.no
Oppdal     Berkåk     Soknedal

Utstyrssentralen 
i Rennebu

Et gratis tilbud for ALLE:
Rennebu Frivilligsentral har tilgang til 

en innholdsrik utstyrssentral der 
det er mulig å låne forskjellig 
sportsutstyr og friluftsutstyr.
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Nerskogsløpet halvmaraton 
19. 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

Trener eller lagleder? 
Trenerattest er obligatorisk
Dette er en enkel test som taes på nett, og det er idrettstinget 2021 som har bestemt 
at den nå er obligatorisk. 

Hva er trenerattest?
Trenerattest er en enkel og digital gjennomgang 
av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. 
Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barne-
rettigheter, og har som ambisjon å skape en felles 
grunnforståelse og forventningsavklaring på hva 
som kreves for å være trener i norsk idrett.
Trenerattesten kommer i to versjoner – én for trenere 
i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.
Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen 
synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff 
og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Hvorfor lanserer NIF Trenerattesten?
Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt 
miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt 
for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et 
mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, 

idrett eller klubb. Mål med Trenerattesten er å gi 
alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å 
skape god og trygg aktivitet.
I tillegg ønsker vi å gjøre det enklere og mer over-
siktlig over hva som er de viktigste oppgavene for 
treneren, samt samle og tilgjengeliggjøre grunn-
leggende informasjon, kunnskap og verktøy for tre-
neren.

Må alle trenere ta den?
Ja, på Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trener-
attesten blir obligatorisk. Implementeringen av det 
obligatoriske kravet skal være fullført i løpet av 
tingperioden. 
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Arild har vært engasjert i Rennebu idrettslag store 
deler av livet sitt. Siden 1990 har han hatt verv 
i fotballgruppa, håndballgruppa (RennebuSokna), 
orienteringsgruppa, skigruppa, friidrettsgruppa, og 
nå er han leder, kasserer og valgkomite i trim og 
sykkelgruppa. Han har vært revisor for undergrup-
per og har de siste 11 år vært revisor for hovedlaget.
På arrangement, om det gjelder ski, sykkel eller løp, 
finner vi han i tidtakerstaben.

Arild har gode forslag til aktivitet som alle alders-
grupper kan være med på, det siste er Trimpoeng-

Årets ildsjel 2021
Arild Bruheim

appen som ble veldig populær. Her opplevde vi 
at mange som ikke har gått noe særlig på ski, var 
ute både tidlig og sent. Dette ble et godt Covid-19 
tiltak!
Gjennom flere år har han organisert 20 trimpos-
ter rundt om i kommunen, sommer og vinter, og 
topptrim-poster hver sommer. Han er en positiv 
bidragsyter, har god gjennomføringsevne og er med 
på å skape aktivitet for alle i Rennebu.

Arild har vært og er viktig for folk i Rennebu, en 
pådriver for god folkehelse!

Arild ble overrasket hjemme med bløtkake og 
blomster, og tittelen Årets ildsjel.

Arild og ordfører Ola Øie under 
Idrettens Hederskveld i Trondherim.
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Da Thea var 9 år kom hun hjem og sa hun ville være 
med på Taekwondo. Far Kjetil tenkte at ja, da får 
vi kjøre til Oppdal og prøve da. Siden har det blitt 
flere turer til Oppdal pr uke, og Thea kjemper mot 
guttene når hun er på trening.
I høst vant hun Midt-Norsk mesterskap og trene-
ren var ikke særlig overrasket, hun er uredd, tøff i 
hodet og har det som skal til for å nå langt. Oppdal 
Taekwondo-klubb har ca 30 medlemmer og da det 
skulle sendes utøvere til Trondheim Spektrum for 
å delta i NM, var det Thea og to gutter han sendte. 
Det gikk veldig bra, og som første års junior gikk 
hun rett til topps og ble Norgesmester! 
Meget imponerende!
Thea er medlem av Rennebu IL og spiller håndball 
her, når hun hadde lyst til å prøve en idrett vi ikke 
har, er vi alle glade for at Oppdal hadde et tilbud til 
henne.
Thea ønsker å utvikle seg innen idretten Taekwondo, 
og hun ser ikke bort fra at det blir Trondheim til 
høsten når hun starter på videregående skole.

Talentstipend 
til Thea Asphaug

Thea Asphaug er en aktiv 15 åring, som vil prøve ut det meste. 

Men først har hun et mål om å ta oppgraderinga 
til svart belte.  Det er flere styrkeøvelser og løping 
som må gjennomføres, med mange repetisjoner. Vi 
har troa på at hun klarer det.
Vi ønsker Thea lykke til videre, og håper talent-
stipendet kommer godt med.

Les mer om Thea i OPP, hun kjører også Bilcross!
https://www.opp.no/sport/i/rE92ea/fikk-stipend-
og-staaende-applaus

Leder i Rennebu IL Mari Ytterhus og 
Liv Heidi Uvsløkk fra Orkla Sparebank overrakte 

talenststipendet til Thea Asphaug.

Thea ble Norgesmester i Taekwondo 
som første års junior. 

På neste side står Thea på seierspallen unnder 
Norgesmesterskapet i Trondheim Spektrum.
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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!
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Trosset astmaen i 50 fjelløp: 

- Stiller opp til jeg blir 
avhengig av rullator

Med joggesko og ski: Astmaplagede 
Jostein Hoel (72) har en sjeldent 
imponerende merittliste å vise til.

 

I sommer mottok Jostein Hoel (72) fra Stamnan 
i Rennebu en utmerkelse etter å ha deltatt femti 
ganger i Vassfjellet rundt. Fjelløpet i regi av Klæbu 
idrettslag ble arrangert første gang i 1969, og feiret 
altså 50 års-jubileum i 2019.

Billøs og farang
Dette betyr samtidig at Hoel bare har gått glipp av 
to av løpene gjennom alle disse årene.
- En gang kom jeg meg ikke i vei fordi jeg ikke 
hadde bil, og en gang måtte jeg stå over på grunn 
av farang. Jeg angrer egentlig på at jeg likevel ikke 
stilte opp den gangen, sier han og ler.

Deltakerne i Vassfjellet rundt kan velge mellom to 
løyper, kort løype på 12 kilometer som går på grus-
vei, skogssti og noe myr, samt lang løype over 17 
kilometer på grusvei, skogssti, fjell og myr.
- Jeg har deltatt i begge, alt etter som, sier Hoel.
Nå er det jo heller ikke sånn at sprekingen kun 
snører på seg joggeskoa når det skal løpes rundt 
Vassfjellet. Antall starter i inn- og utland, enten det 
er på sommerføre eller vinterlige forhold, er mildt 
sagt imponerende.

Norge, Sverige, Italia, Kina og USA
For se her, og her lister vi bare opp det han kommer 
på i farten, så dette må derfor sees på som et utdrag:
• Tordenskioldløpet; gateløp arrangert av 

Sportsklubben Freidig: 41 ganger
• Karolinerløpet, terrengløp arrangert av Tydal 

IL: 41 ganger
• Flyktningeløpet, det 44 kilometer lange turren-

net på ski som går fra Lierne i til Gäddede i 
Sverige: 20 ganger

• Marcialonga, det klasiske langløpet på ski fra 
Moena til Val di Fiemme i Italia: 12 ganger

• Vasaloppet, 90 km turrenn i langrenn som går 
mellom Sälen og Mora i Dalarna, Sverige: 4 
ganger

• Vasaloppet Kina, 50 km: 1 gang,
• Vasaloppet USA, 58 km ved Mora(!), Minnesota: 

1 gang
• Nerskogrennet: 30 ganger
• Burennet: Ukjent antall ganger - men det er 

mange

Holder sykdommen i sjakk
Hoel har ingen planer om å slutte som aktiv 
mosjonsløper. Det hører med til historien at han er 
nokså hardt plaget av astma, og sier at det å holde 
seg aktiv, er med på å holde denne i sjakk.
- Så jeg stiller opp helt til jeg blir avhengig av rulla-
tor. Eller kanskje jeg blir med da også, hvis hjulene 
går rundt, sier han på sitt sedvanlig humoristiske 
vis.
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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

tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.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!

På torget i Rennebu ble Jostein overrakt et synlig 
minne om alle deltagelsene i Vassfjellet rundt. Og 
overrekkelsen var det Bjørn Nordheim, som selv 
bodde i bygda frem til 1970, som stod for.
- Jeg har egentlig ikke noe med arrangementet å 
gjøre, men overrekker på vegne av en kollega. Det 
er artig å dele ut denne til Jostein i påsyn av de 
største lokale kjendisene i Rennebu, gliser han og 
ser på gamle kjente fra sin tidligere hjemkommune 
der de sitter og koser seg på torget i sensommer-
sola.
Tekst/foto: OPP, Jan Inge Flå

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 (8-23)

Post i
butikk
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Og våre faste annonsører
på skiskytterstadion:

Rennebu kommune
Berkåk Veikro
Oppdal Bygg
Rennebu Dører
Rennebu Snekkeri
Rennebumartnan
Mediaprofil
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
Haagenstad Rør

Vi takker våre
hovedsponsorer:

Skigruppa
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Det er ikke mange, om noen i det hele 
tatt, som kunne sett for seg at en hel 
skisesong skulle bli komplett overstyrt 
av en verdensomspennende sykdoms-
situasjon.

Avslutningen på forrige sesong ble amputert som 
følge av den voldsomme veksten og utbredelsen 
av sykdommen Covid-19, og den gangen visst vi 
lite om hvordan vi skulle håndtere en slik situa-
sjon. Dessverre fikk vi etter hvert god erfaring med 
akkurat det ettersom Covid-19-viruset har preget alt 
vi har gjort de siste 18 månedene. Heldigvis har vi 
ikke hatt smitte hverken hos utøvere, trenere, for-
eldre eller tråkkemaskinsjåfører. Og det er mange 
i samfunnet som har hatt det mye verre enn oss, vi 
driver tross alt bare med idrett.

Med de begrensninger som vi etter ei stund ble 
nokså vant til å oppdatere oss på, ble det naturlig nok 
ikke en normal konkurranseseong for våre utøvere 
i langrenn og skiskyting. Jo Krogstad fikk derimot 
konkurrert en del slik reglene var, og han presterte 
bra. Oppsummert ble det to enkeltseire i NorgesCup 
klasse C og B og opprykk til NorgesCup A. Og det 
ble bronse i lagkonkurransen med Sør-Trøndelag 
under Junior NM på Voss, og en 19. plass i junior 
NM normalbakke. Mangel på konkurranser på 
nasjonalt nivå var verst for juniorene som enten var 
i sitt siste skoleår på gymnas eller hadde sesongen 
som sin foreløpig siste. Siden forrige medlemsblad 
har skiskytterne Ingeborg Smestu Holm, Håkon 
Halseth, Torbjørn Stuen, Mathias Halseth, Vegard 
Uv Værnes og Simen Hårstad alle sammen «satt 
børsa i skapet». Takk til dere alle sammen for 
mange år med gode prestasjoner og trivelige sam-
linger, og ikke minst for at dere har bidratt til det 
gode miljøet vi har i skigruppa!

Sjøl om det ikke vart nasjonale og regionale kon-
kurranser, så fikk vi heldigvis gjennomført både 
skiskytterskole og Telenorkarusell (poengrenn). 
Dette er viktig for å ta vare på skigleden hos de 
minste, og å gi de muligheter til å utvikle sine fer-
digheter. Og vi fikk gjennomført et veldig bra bar-

Skigruppa 2020/2021
neskirenn i samarbeid med Barnas Skileker tirsdag 
23. mars. Det ble et skikkelig proft arrangement og 
ga nok mange gode minner!

Barnas Skileker ble en stor suksess 
- de kommer tilbake 26. januar 2022.

Sammen med noen få utøvere fra naboklubber har 
vi gjennomført mange gode treningsøkter og klub-
brenn på vår egen skistadion. Sjøl om dette ikke er 
like stas som å reise bort for å konkurrere så har det 
vært med å bidra til at har et godt miljø og et sterkt 
samhold. Vi har klart å holde aktivitetsnivået oppe 
og det er vi glade for!

Anlegg, løyper, maskiner og utstyr
Skigruppa har gode anlegg og gode løyper, som-
mer som vinter. Det krever en del dugnadsinnsats 
for holde anleggene vedlike, og for å lette dette 
arbeidet har vi gått til innkjøp av en traktormontert 
beitepusser. Det er mange kilometer med skiløype 
som «gror godt», og da er det kjekt å kunne jobbe 
litt mer effektivt. Tråkkemaskina fungerer godt og 
vi koster på oss en skikkelig servicerunde hvert 
år for å ha god driftssikkerhet. I sommer ble det 
også gjennomført en større garantireparasjon av to 
franskmenn som vi fikk «på besøk».
Vi registrerer at det er mange som er fornøyd med 
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jobben vi gjør, også sist vinter ble det satt rekord i 
frivillig støtte til løypekjøring! Dette er penger som 
kommer veldig godt med og vi er veldig takknem-
lige for alle bidragene. Tusen takk!!

I høst har vi også fått på plass et veldig fint nær-
turmål som du kan lese om i artikkelen om Eiliv 
Grut, en artikkel som vi er veldig takknemlige for 
at Bjørn Rogstad tok på seg å skrive.

Til slutt vil vi minne om at skigruppa har ski og 
staver til utlån, dette er utstyr vi fikk på plass med 
støtte fra Kraftlaget. Skia er godt egnet for de som 
vil prøve ski som er hakket bedre enn typiske enkle 
barneski. Ta kontakt med noen av oss i styret så 
ordner vi med utlån.

I skrivende stund har snøen kommet og gått igjen, 
slik den ofte gjør, men om ikke lenge så er det nok 
igjen mulighet for å spenne på seg skia og nyte den 
kalde fine tida. Ha en fin vinter!

Styret for skigruppa består av:
Leder: Kjetil Værnes
Nestleder: Kristin Sydskjør
Styremedlemmer: Ingrid Pedersen (kasserer)
 Lene Nyhus (sekretær)
 Kristin Ramsem (premier)
 Tormod Eggen
 Robert Krogstad

Valgkomité: Håvard Rønning
 Håvard Rogogjerd

Revisorer: Bård Hovin
 Jakob Gunnes

Skikluss på standplass mellom 
Simen Hårstad og Olav Uv Værnes.

Sigurd Stuen.
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Basistrening skyting er en viktig forberedelse for en skiskytter.

Olav Hårstad 
i kjent positur med 
grundig instruksjon
i skyteteknikk.
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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

Vi ønsker
alle en flott
vinter!
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Anna Rogogjerd løper Eibakktest. I bakgrunnen skimtes Thyra Ramsem.

Nye skiskytterrekrutter 
under sitt første renn oppi Hauka.

Nora Ytterhus med stor fart i sporet 
under et renn på Saupstad i Trondheim.
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Eiliv Grut 
- Rennebu skisenters far
Da Eiliv Grut etter en tids sykdom gikk bort sommeren 2021 mistet Rennebu 
idrettslag en av sine beste og mest utholdende støttespillere.

Eiliv var født i Grutagrenda i Meldal 10. novem-
ber 1930, og var allerede fra barndom og ungdom 
opptatt av friluftsliv og sport. Idrettslaget Nor, som 
Å-byggen sognet til, hadde da et svært sterkt idretts-
miljø, særlig innen ski, og der var Eiliv en aktiv 
deltager.
Interessen var ellers stor for skog, utmark og fri-
luftsliv, og det var da naturlig at utdannelsen ble 
innen skogbruket. Med denne bakgrunnen kom han 
i 1957 til Berkåk for å starte sitt etter hvert lang-
varige arbeid som herredsskogmester i Rennebu 
og Oppdal. Fra første stund deltok han aktivt i 
det lokale idrettslivet i Rennebu, og det var også 
her skisporten som sto hans hjerte nærmest. Men 
i tillegg fenget orienteringssporten, kanskje særlig 
fordi den foregikk fritt i naturen, noe som førte til at 
han en tid var oppmann for O-gruppa i laget.

Løypenettet
Eiliv var primus motor i en nærmest kontinuer-
lig forbedring av løypenettet gjennom mer enn 
40 år av det vi i dag kaller Rennebu Skisenter på 
Berkåk. Målet var å legge til rette for skiutfoldelsen 
både for turgåere, trimmere og konkurranseutøvere. 
Disse årene inneholdt en voldsom utvikling; fra det 
nærmest utenkelige på slutten av 60-årene da en 
begynte å rydde skog for å gå på ski, til etablering 
av brede traseer tilpasset store tråkkemaskiner.
Utbyggingene skjedde ved hjelp av mye dugnad, 
men også med betydelig tilskudd fra tippemidler 
og andre offentlige kilder som kommune og fylkes-
kommune. En spesiell mulighet bød seg i 1983 da 
Staten kom med en tiltakspakke mot arbeidsledig-
het; Rettedalsmidler. (Oppkalt etter kommunalmi-
nister Arne Rettedal). Da var Eiliv arbeidsleder for 
en flokk skogryddere som ble kalt «rettedøler». 
En ny, lignende runde med utbedring og forlengelse 
av løypenettet kom i 1991 med de offentlige mid-
lene «SKAP» og «Arbeid for trygd». Kommunen 
bidro også med 110 tusen, og nå ble de nasjonale 

krav og mål for skiløyper innfridd, etter Eilivs plan-
legging og anvisninger.

Eiliv på en av sine mange skiturer, her fra en tid-
lig vinterdag i oktober 2011. Denne enkle gapa-
huken oppom Vasshuset begynte etter hvert å dra 
på årene, og etter Eiliv’s eget ønske ble den høsten 
2021 erstattet med det som i utgangspunktet var 
en paviljong. (Det nye byggverket blir nærmere 
omtalt senere i artikkelen.)

Inn mot 1992-sesongen var vårt løypenett så bra 
at Rennebu ble valgt til reservearena for NM i 
Trondheim dette året. Vår rolle her førte til et tett 
samarbeid med Granåsen. Vi lærte mye, og etter 
hvert vokste ideen frem om at også vi kunne søke 
om å få arrangere NM-nordiske grener.
Vi sendte søknad til Skiforbundet i september 
1995, og allerede før jul samme året fikk vi positivt 
svar for 1998. Det ble plutselig alvor det vi hadde 
fantasert om, og vi hadde da bare vel to år å 
forberede oss på. Vesentlig for et hurtig og positivt 
svar var nok Skiforbundets tillit til løypenettet, med 
løypesjef Eiliv i spissen, og ellers kunne vi stille 
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med en god stab rutinerte personer som arrangører, 
der også Nor og Meldal var med.

NM98
Selve NM98 gikk svært bra, og ble av «Norske 
Sportsjournalisters Klubb» kåret til beste idrettsar-
rangement i landet dette året. Da hadde løypene 
selvsagt vært en viktig faktor i helhetsvurderingen. 
Vi må vel tilstå at vi som arrangører av NM98 var 
svært stolte da vi den 8. mai 1999 mottok denne 
prisen på et nesten fullsatt Lerkendal Stadion.

Gapahuker og andre byggverk
Eiliv var en «notorisk husbygger». Til sammen 
produserte han mer enn 50 bygg, de fleste etter 
at han ble pensjonist. På skiarenaen er det han 
som har laget «Skistuggu» i 2001 og gapahuken i 
NM-bakken i 1999.
Etter NM fikk idrettslaget 5.000 kroner fra 
Skiforbundet, og disse pengene ble brukt på denne 
gapahuken som benyttes flittig både sommer og 
vinter, blant annet ved feiring av fødselsdager. Målt 
i kost/nytte-effekt finnes det vel knapt et anlegg 
med så gunstig brøk.

Dette bildet ble tatt 16. februar i 1997 under vårt prøve-NM. (I mer «breiale» øyeblikk også kalt prøve-
VM.) Det russiske langrennslandslaget lå da i treningsleir her på Berkåk ca. en uke før de reiste til 
Trondheim. Damene lå for øvrig privat innkvartert hos Bjørg Voll og Liss og Knut Teigen. Alle russerne 
deltok i rennene, og det samme gjorde noen andre lands løpere som var underveis til VM i Trondheim.
På dette spesielle bildet ser vi skidronningen Jelena Välbe passere løypesjef Eiliv Grut på myra innom 
Vasshuset. I ukene etter skulle Välbe vinne fem av fem mulige distanser i VM. Hun endte for øvrig med 
totalt 17 VM-medaljer og 7 OL-medaljer i løpet av karrieren, og hun er i dag Russlands skipresident.
I litt lystige lag hos Grut har vi ofte diskutert hvem som egentlig var mest kjent utad av disse to på bil-
det. Eiliv, med sin lune form for humor, påsto at den internasjonale skipressen flere ganger hadde spurt 
når de så bildet: «Kem e ho kvinnfolket som går forbi n’Eiliv her?»
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Gapahuken oppom Vasshuset hadde gjennom flere 
tiår tjent mange turgåere, men begynte etter hvert 
å bli ganske skral. (Ein gapahuk kan’kje vara evig 
veit du.) Eiliv hadde en paviljong stående som han 
mente kunne erstatte den gamle gapahuken, og han 
presenterte i brevs form sine tanker overfor ski-
gruppa.
De syntes dette var en veldig god idé, og etter en 
kort avklaring med en velvillig grunneier (Martin 
Kosberg) kunne kommunen bekrefte at tiltaket var 
i tråd med gjeldende reguleringsplan. Så da var det 
bare å kjøre på med dugnad, og som vanlig var det 
mange som bidro.
Nå er arbeidet fullført, paviljongen har fått tre veg-
ger og er innredet med benker og bord slik at turma-
ten og kaffekoppen kan inntas i ly for vær og vind. 
Vi håper at denne rasteplassen blir til glede for store 
og små i årene som kommer.
 

Paviljongen under oppføring høsten 2021 med god 
innsats fra Kjell Ove Aspeggen, Inge Grut og Jan 
Arve Nyberg. Den fikk en fin beliggenhet, ganske 
nær hvor den gamle «Vasshusgapahuken» hadde 
stått, 530 moh, ved skiløypa i retning Aunrøa.
 

Med tre vegger, benker og bord håper idrettslaget 
at paviljongen blir en attraksjon for både barne-
hage, skole og andre som et nærturmål. Til minne 
om Eiliv har det nye stoppe - og samlingsstedet 
fått navnet «Eilivrasten.»

Av utmerkelser for sin innsats for idretten mottok 
Eiliv idrettslagets fortjenstmerke i 1983, Rennebu 
kommunes kulturpris i 2001, og ble deretter utnevnt 
til æresmedlem i Rennebu idrettslag i 2005.

Bjørn Rogstad 
(etter oppdrag fra Rennebu idrettslag)

Nettstedet 
der du finner 

mest  
informasjon 

om Rennebu!

kafé og
bakeriutsalg
tlf 72 42 71 23

man-fre 10-15.30 / lør 9-15
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Stolt samarbeidspartner 
med Rennebu idrettslag

og Rennebumester´n

@kraftlagetKRK
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Ditt lokale verksted 
for skog-, hage-, landbruks- og småmaskiner

Ta kontakt på tlf: 476 24 600 eller epost: info@terrengen.no

Tlf 482 12 667 -  jt-bygg.no

HUSDRØM?

rennebu.com/oppspinn
Påmeldingstelefon: 938 48 8490

Velkommen
til spinning i 

nyoppussede lokaler
hos Mjuken Gym!
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LITJDALEN 
– fra ukjent skogsområde til et yndet turmål

Sverre Aasbakk og Marit Alice Aasbakk hadde i 
mange år Litjdalen som et lokalt turmål fra hytta 
si. Lenge før det ble ryddet trasé for tråkkemaskin 
kjørte Sverre opp skispor med snøskuter på østsida 
av Berkåk i mange, mange år. Løypa gikk fra 
Tronskogen og inn til Skaumsjøen, men Sverre 
fant etter hvert en luggum trasé fra sjøen og videre 
innover til Litjdalen.

Litjdalen er det siste lune og fine stedet for en rast 
før en tar fatt på turen videre opp til Kongsvarden. 
Idrettslaget tok etter hvert over løypekjøringa på 
østsida etter iherdig innsats fra bl.a. Yngvar Solstad 
for å rydde traséen, og i de senere årene har stadig 

flere fått øynene opp for dette området. Nå kjøres 
det løype hele vinteren, og ved påsketider er det 
mange som har Litjdalen som et mål for turen.

Litjdalen er en del av en større eiendom som tilhørte 
Undal Verk, og for noen år siden kjøpte Jan Arve 
Nyberg eiendommen. Med god hjelp fra mange 
ivrige brukere av Litjdalen så har Jan og sønnen 
Inge Olav nå fått på plass en stor og flott gapahuk 
i Litjdalen. Med denne så vil nok Litjdalen bli et 
enda mer attraktivt mål for turen etterhvert som sola 
varmer utover vinteren. God tur alle sammen!

Hilsen Skigruppa

Med god hjelp fra mange ivrige brukere av Litjdalen har Jan og sønnen Inge Olav 
nå fått på plass en stor og flott gapahuk i Litjdalen.
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Håndballgruppa
Sesongen 2020/21 ble en annerledes sesong med koronapandemien som herjet i 
verden. Vi fikk startet opp med treninger og usikkerheten var stor på hvordan det 
ble med kamper. Vi fikk gjennomført noen kamper med publikum. Det var mange 
smittevernregler og føringer å forholde seg til, noe som krevde god planlegging fra 
styret, og en kjempeinnsats fra foreldrene. Etter hvert ble det stengt for publikum, 
noe som var en rar opplevelse for både spillere og treningsapparat. 

Det er noe helt annet med liv og røre i en hall 
i kampsituasjon. Vi streamet kampene på egne 
facebookgrupper, noe som ble godt mottatt. Det 
åpnet muligheten for at tanter, onkler og andre fra helt 
andre kanter av landet også fikk ta del i håndballen 
i Rennebu. I tillegg er det fint for spillerne, spesielt 
i de eldste klassene og se i etterkant for å lære å se 
spillet på en annen måte. 

Vi var også pålagt å vaske mellom hver 
treningsgruppe, og her må vi bare takke foreldrene 
for at de stilte opp og vasket over overflater mellom 
hver økt. Styret er evig takknemlig for at dere stilte 
så velvillig opp og gjorde at vi greide å gjennomføre 
treninger. Det var kun en kort periode det var stengt 
for all aktivitet, resten av sesongen greide vi å 
holde i gang trening for alle lag. Det var veldig bra 
oppmøte på treninger, og de fleste lag meldte om at 
det aldri har vært så bra deltagelse. Vi er glade for 
at vi greide å opprettholde et meningsfullt tilbud til 
håndballinteresserte gjennom pandemien. Til tider 
var det vanskelig å holde motivasjonen oppe både 
for spillere og trenere, noe som medførte at det ikke 
bestandig var knallhard trening, men en viktig sosial 
arena i den rare tida. Alle lagene, bortsett fra J16, 
avsluttet sine treninger til påske. Da var det tid for 
fotballtreninger og andre aktiviteter for de minste, 
mens J16 holdt det gående til ut mai. Så lenge har 
vi ikke opprettholdt treninger i håndballen, men med 
ivrige jenter så er alt mulig. 

Sesongen 2021/22 har vi så langt lag for mini, J11, 
G13, J14 og J16. Det er ca 50 unger/ungdommer 
som er med i årets sesong. Vi jobber også med å få 
til et G10 lag, men det er ikke helt avklart om vi får 
med nok spillere. Vi har vært så heldige å få med 
oss mange nye trenere i år, spesielt artig at vi har fått 
med oss en gjeng med ungdommer; Ingrid Krogstad, 
Sunniva Skjerve, Runar Hovin og Sara Eggan er et 

godt trenerteam for G13 og J14. I tillegg har vi vært 
så heldige å få med oss Oddrun Aashaug som trener 
for mini. Ragnhild Løvseth Øverland har hatt en liten 
pause fra trenerrollen, men kommet inn som trener 
igjen for J16 igjen i år, og Ragnhild Kulbrandstad 
Stene er stødig trener for J11. Tusen takk for at dere 
gjør det mulig å ha et håndballmiljø i Rennebu.
Koronapandemien har heldigvis avtatt og slik det ser 
ut nå får vi gjennomført treninger, kamper og arran-
gement på vanlig vis uten restriksjoner. Vi håper 
derfor mange tar turen til Rennebuhallen og heier 
frem de flotte håndballspillerne i bygda. Velkommen 
på kamp! 

 Styret sesongen 2021/2022 
 May Jorid Nyhus Vaagen (leder), 
 Arild Stene, Øystein Rise, Elin Gunnes, 
 Kjetil Asphaug og Janne Havdal Nordbø.

Leverandør av grus
alle fraksjoner i knust fjell.

Transport med lastebil og traktor

tlf 926 46 626 - www.aspeggentransport.no
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Håndball Mini
Ellinor Uv, Linnea Skjerve, Oda Marie Wiggen, Malin Storli Aune og Hedda Anine Joramo.

Kaja Aashaug Lilleindseth, Storm Runhaug Jo Andreas Halland og Hannah Emilie Hoel.

Håndball J11
Fra venstre: Kristin Lidarende Meslo, Maja Sørhus Holden, Linnea Grøtte Halland, Magnhild Stråbø, 

Julie Aftreth Opland, Ragnhild Uv, Birgitte Stene, June Nordbø. Ikke tilstede: Eirin Dons Uv
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Håndball G13
Fra venstre Even H. Askim, Sivert Hamre Gunnes, Endre Berntsen Buskland, Sindre Gunnes Slåsletten, 

Christopher Haugan, Lars Eivind Flå Sundset, Martin Slettun Hovin, Christoffer Schevik Ødegård 
og Lars Gunnar Solberg Engesmo.

Håndball J14
Fra venstre: Silje Alexandra Larsen, Lun Sian Kop Hatzaw, Lone Vaagen, Alisa Gros Grindvoll, 
Marte Eggen Haugan, Mari Krogstad, Ane Skamfer, Malin Grøtte Halland, Thea-Sophie Nitter, 

Sara Oline Solberg Engesmo, Iris Sæter Stavnesli. Ikke tilstede: Mia Skamfer.
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Mer fornybar energi er en 
viktig del av løsningen
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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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Håndball J16
Kristine Stuen, Ida Skamfer, Julie Fjellstad, Mari Halland, Mia Grevstad, Amalie Flatmo, 

Anna Fjellstad, Thea Asphaug og Ine Nordbø. Ikke tilstede: Maren Flå Sundset

Velkommen til distriktets

største sportsbutikk
Klubbavtale med Rennebu IL

og 2% kjøpeutbytte til klubben

Oppdal, Aunasenteret
tlf 72 42 16 37
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TUFTEPARKEN
I forbindelse med etablering av den nye aktivitetsparken TrønderEnergi Arena ble 
det besluttet ganske tidlig i planleggingsfasen at Tufteparken skulle flyttes ned fra 
område rundt gapahuken i NM-bakken til den nye parken.

Siden Tufteparken er eid av idrettslaget var det 
naturlig at vi tok på oss denne oppgaven, og i løpet 
av høsten har vi ved hjelp av mange dugnadstimer 
og en del innleide maskiner fått denne på plass i 
hjørnet mot Vassliveien. Det gjenstår litt etterfyl-
ling av flis til våren når det som er lagt ut har satt 
seg etter en overvintring (flis brukes til fallunderlag 
under apparatene).

Ved at Tufteparken nå har blitt en del av aktivitets-
parken TrønderEnergi Arena håper vi i RIL at den 
får flere brukstimer. Den er lettere tilgjengelig for 
alle og ikke minst for skolen som vi håper kan 
benytte denne både i kroppsøvingstimer og i frim-
inutter. 

Tufteparken – enkel styrketrening for alle!

Deler av flyttelasset på vei med god hjelp fra Magne Myrmo og Skogbygg AS.
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Fundamentene på 1000 - 1500 kg graves opp. 
Håvard Rogogjerd og Oddvar Myrmo 

følger spent med.

Andreas Myrmo bak spakene når underlaget til 
nye parken klargjøres.

Andreas i gang med å fylle rundt fundamentene.

Klar til bruk i det nordvestlige hjørnet av aktivitetsparken TrønderEnergi Arena.
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Sykkelkometen Sigrid
Etappeseier, 2. plass sammenlagt og vinner av klatretrøya i Tour the Fjells. Flere 
pallplasser og vinner av Ungdomstrøya i Norgescupen. Tilbud om deltagelse i inter-
nasjonale sykkelritt som dessverre ikke ble realisert grunnet problemer knyttet til 
logistikk og covid. I tillegg forespørsler og tilbud fra de fleste ledende klubblag i 
Norge.

Dette kunne vært en grei oppsummering av en lang 
og vellykket sykkelkarriere. Det er det ikke. Dette er 
bare et kort resyme av Sigrid Ytterhus Haugset sin 
aller første sesong som aktiv syklist, en sesong som 
startet ved en ren tilfeldighet og et tretthetsbrudd i 
korsbenet.

Alternativ trening
- I løpet av et halvt år hadde jeg to tretthetsbrudd i 
korsbenet, det siste nå i mars. Da fant jeg ut at det 
var best å ta en pause fra løping, og i stedet se litt på 
alternative former for trening. Svømming og sykling 
fungerer godt, men jeg fant vel fort ut at sykling var 
det jeg likte best, forteller Sigrid.
De fleste av oss kjenner Sigrid som talentfull ung 
dame på mange områder, og de senere årene har hun 
gjort seg meget positivt bemerket med løpesko på 
bena. Spesielt i motbakkene er det mange som har 
fått oppleve syrefest i lårmusklene når de har prøvd 
å holde følge med løpstalentet fra Rennebu.  At hun 
også skulle ha en slik kapasitet på sykkel var nok 
likevel ganske overraskende, ikke minst for Sigrid 
selv.
- Jeg hadde nok litt flaks og satt ganske riktig på 
sykkelsetet med en gang, og da slapp jeg i alle fall å 
trene så mye på det, sier Sigrid kledelig beskjedent. 

Hvem i alle dager er det som kommer der?
Ifølge Sigrid skyldes det både litt flaks og gode gen-
er at hun har lykkes så bra i sin aller første sesong 
som syklist. Nå skal det sies at det er smått utrolig, 
og hører med til sjeldenhetene, at det dukker opp et 
fullstendig ubeskrevet blad og tar seieren i sin aller 
første Norgescupstart.
- Jeg har hatt flaks med genene, mange i familien 
har god utholdenhet. Dessuten var dette motbak-
ketempo, da er det jo bare å tråkke til hele veien, 
forklarer Sigrid, og får det hele til å høres veldig 
enkelt ut.
Det må vel i denne sammenhengen nevnes at               

Sigrid sannsynligvis var den store snakkisen på 
dette 4-dagersrittet, både blant de andre syklistene, 
støtteapparatet og publikum som var tilstede.
- Hvem i alle dager er det som kommer der, utbrøt 
en relativt måpende leder for Tour the Fjells da jenta 
med de gode genene og litt flaks kom susende opp 
bakkene.

Ringerike Sykkelklubb
Som nevnt gjorde Sigrid sin inntreden i sykkel-
miljøet såpass inntrykk at mange av de aller beste 
klubblagene ønsket henne i stallen. Valget falt til 
slutt på Ringerike Sykkelklubb, der Sigrid føler at 
hun har fått en veldig god mottakelse.
- Jeg følte meg velkommen allerede da vi møttes 
til første løp sammen, så det var veldig trivelig. Nå 
gleder jeg meg til å reise på samling sammen med 
gjengen og bli enda bedre kjent, sier Sigrid. 
I sykkelsporten er opplegget litt annerledes enn en 
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del andre idretter. Selv om man er på lag sammen, 
har de fleste sin egen trener og gjør mye av trening-
sarbeidet på egen hånd. 
- Jeg har fått Atle Kvålsvoll som trener her i Trond-
heim, og det er jeg veldig fornøyd med. Så kjenner 
jeg en del andre aktive syklister som jeg kan trene 
sammen med, spesielt på langtur og sånn. I tillegg 
har jeg nå altså signert for Ringerike Sykkelklubb 
som jeg kan være med på treningssamlinger og på 
løp, så nå gleder jeg meg til neste sesong kommer i 
gang, sier Sigrid.

Student
Sigrid er for tiden student i Trondheim, og går andre 
året på kommunikasjonsteknologi og digital sikker-
het ved NTNU. Kombinasjonen studier og trening 
synes hun så langt fungerer veldig bra, og det er på 
ingen måte slik at hun sluntrer unna studiene heller.
- Jeg trives godt med studiene ja. Det er tilsammen 
5 år, så det er jo greit å få en god start. Foreløpig går 
det ganske bra, sier Sigrid.
Alle som kjenner Sigrid vet at hun bruker å levere 
forholdsvis solide resultat på skolebenken også, så 
vi tror henne så gjerne.

Spennende å se hva jeg kan få til 
Selv om den første sesongen som syklist var opp-
siktsvekkende bra, er Sigrid veldig klar på at det vil 
kreve mye trening og god planlegging for å ta nye 
steg.
- Jeg er veldig motivert for en ny sesong, og gleder 
meg til å komme i gang. Det er spennende å se hva 
jeg kan få til med enda mer målrettet trening. Målet 
er å bli så god som jeg har kapasitet til, og så har jeg 
veldig lyst til å være med på sykkelritt i utlandet. Det 
bør absolutt være mulig allerede kommende sesong, 
avslutter den trivelige sykkeljenta fra Rennebu.

Vi gleder oss også til fortsettelsen, og det er bare å si 
seg enig med Sigrid:
Det skal bli veldig spennende å se hva du kan få til 
framover:-)

Av Mona Schjølset
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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   

•	 Hytter	med	dusj/wc	1-2	soverom	for	opptil	8	personer.
•	 Leiligheter	med	1	soverom	for	4	personer.
•	 Hytter	med	vann	og	minikjøkken,soverom	for	5	personer.
•	 Hytter	med	kjøkkenutstyr	for	4	personer.
•	 Hyttene	har	høy	standard	og	mange	av	hyttene	er	nye.
•	 Plasser	for	campingvogn/bobil	og	telt	
	 med	mulighet	for	strøm.
•	 Gratis	wifi	på	hele	campingen.
•	 Mange	aktiviteter	for	hele	familien:Fiske	i	elv	og	vann,	
	 kaniner,geiter,minigolf,ny	lekeplass	med	
	 klatrepyramide,taubane,husker,trampoliner,hoppeslott.

Velkommen til oss!

Halland	Camping
Berkåk,		7391	Rennebu

Tlf	90539121
E-post	torehalland@msn.com

www.hallandcamping.no

Familie camping som har åpent hele året. 

Vi takker for i år, 
og ønsker alle 

en riktig god jul!

Hold deg orientert om 
Rennebumartnan 2022 på

rennebumartnan.no 
og på Facebook!
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Sunn idrett 
for unge utøvere!

Sunn idrett er et satningsområde i Norges idrettsforbund 
med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring, og fremme sunne idrettsmiljøer 

med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

Les mer på sunnidrett.no

Rennebu idrettslag har samarbeidsavtale med 
Intersport Oppdal. For deg som medlem i RIL vil 
det si at du får rabatt når du handler der. For at 
du skal få rabatt må du si i kassa at du er medlem 
av Rennebu idrettslag. Last ned gjerne ned appen 
INTERSPORT på din telefon og søk opp Rennebu 
IL ski, Ditt passord er ”RILSKI” og du viser fram 
strekkoden i kassa for å bevise ditt medlemsskap.

Rabatt på utstyr
hos Intersport Oppdal

Når du handler får idrettslaget 2% kjøpe-
utbytte. I 2020 utgjorde dette kr 5.515. Disse 
pengene blir fordelt på gruppene i idrettslaget, 
og er med på å finansiere drift og aktivitet. 
Avtalen med Intersport Oppdal er 3-årig og 
den ligger på rennebu.com/idrett under klær og 
utstyr.



Rennebu IL44

Hvordan vil du spare? 
Sparer du til bolig, pensjon, bil eller noe 
helt annet? Uansett hvilket sparemål du 
har, er det viktig å legge en god plan for 

hvordan du skal komme dit.
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Vi holder på at de minste skal få utfolde seg fritt 
i lek. Vi har et velfylt lager med apparater og 
innretninger som gir utfordringer for alle. 

For de eldre barna fokuseres det på færre ting om 
gangen, men med variasjon over tid. 

Håndballgruppa og fotballgruppa har tatt ansvar 
for innholdet et par kvelder hver, det setter vi stor 
pris på. Ellers er andre ballspill og hockey noe 
som får opp pulsen på «vanlige» kvelder. I høst 
har også TaeKwondo stått på programmet. Oppdal 
Taekwon-Do Klubb har ledet tre kvelder for 7-10. 
Her trengs kroppskontroll og disiplin. 

I vinter ble aktivitetene lagt til poengrennene i 
skigruppa. Nummer på brystet er tøft for store og 
små. 

Ellers har det vært fast at allidretten leier seg inn i 
svømmehallen på Oppdal. Slik ble det sist år, men 
ikke denne høsten. 

Allidrett
Allidretten er delt mellom de små fire- til seksåringene og de store sju- til tiåringene.

Dette er en foreldredrevet aktivitet hvor ungene 
skal kunne utfolde seg og prøve seg på smått og 
stort. Vi har stort sett lykkes med å få faste voksne 
til å ta ansvar for de to gruppene, men i høst kom 
vi ikke i mål med det, derfor har foreldre blitt satt 
opp på hver sin «vakt». Styret vil vurdere hvordan 
dette har fungert når semesteret er over. Det har 
sine utfordringer med mye skifte av ledere, men så 
langt ser det ut til at kveldene er blitt vellykkede. Så 
takk til alle som har tatt sin tørn. Uten voksne som 
tar ansvar vil aktiviteten, i ytterste konsekvens, bli 
lagt på is.

Styret i år:
Kathrine Wold
Ronny Martinsen
Turid Hammerbeck
Gunnhild Myrmo
Rigat Ahferom
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Trim- og sykkelgruppa

Trimtilbud i koronatid
Registering av trimturer med bruk av app på telefo-
nen, ble en nyvinning i 2020.
Trimpoeng har vært ett godt og smittefritt trimtil-
bud under pandemien.
I 2021 ble dette ett svært populært trimtilbud som 
skapte mye engasjement. 

Vi gjorde tilbudet mer tilgjengelig og økte antall 
turmål fra 14 til 24. Turmålene var over hele 
Rennebu i perioden januar-april 2021.
238 deltagere - 6.091 registrerte turer.
Seks uttrekkspremier. Vinnerne ble Malin Storli 
Aune, Ingebrigt Drivstuen, Iver Langseth, Martin 
Grendal, Asbjørn Stavne og Eileen Rokkonesløkk.

Tone Sæther ble premiert for beste 
instagrambilde fra trimpoeng tur i år.

Det blir trimpoeng i 
vinter også så vær klar 
for: Rennebu IL 
Vinterturer 2022

Trimposter
Vi har 19 trimposter 
stående ute hele året. 
Vi foretar opptelling 
hver påske og i år 
kunne vi glede oss 
over 26 587 besøk 
til våre poster. – 
Imponerende. Dette 
viser at vi har god 
folkehelse i Rennebu!

Topptrim 2021
Årets topper har vært Rundhaugen, Nørstfjellet, 
Trettsletthåmmåren, Svahø, Kletten, Dugurds-
knappen, Vakkerknappen og Ondusfjellet.
Nytt av året er at vi har lagt ut kartinformasjon 
om mulig vei opp til topptrimpostene på facebook 
gruppa Rennebu IL – Topptrim og Trimposter. 
Veivalgene skal være til inspirasjon for hvor en kan 
velge å gå når en skal på tur og ikke nødvendigvis 
den korteste veien som en er vant til å gå.
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Fellestur til Trettslætthåmmåren 29. mai.

Forslag på veivalg til Vakkerknappen fra 
Heverfallsætra via Hevertjønna.

John Krogstad ble trukket ut som årets topp-
trimmer.Premien i år var en fin hodelykt.

Varden på Nørstfjellet med årets premie 
– ett sitteunderlag.

Vinner av beste topptrimbilde 
i 2020 ble fotograf Gørild Meland.

Rennebu IL – Sykkel
Lillehammer – Oslo i 2022? Vi har planer om å 
stille  lag og vi vil gjerne ha deg på laget. Meld din 
interesse på facebook gruppa Rennebu IL – Sykkel.
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Trimposter
Sesongen 2020/21 er det totalt 26587 registreringer ved trimkassene til Rennebu IL 
rundt om i kommunen — imponerende synes vi!

Følgende vinnere fikk motta et par gode og varme 
ullsokker fra Intersport:
Jørgen Bjerkås, Liv Gunn Voll, Magnar Gunnes, 
Målfrid Herrem, Lene Lygre, Ellen Gynnild, Hans 
Erik Røsten, Inge Skamfer, Gunhild Halgunset, 
Even Martin Meslo, Odd Arne Hoel, Jo Erik Aune, 
Oddgeir Enodd, Even Sæther, Kine Sæther, Stine 
Hårstad, Aud Grethe Brattset, Mary Ulvåg, Vegard 
Skamfer, Håkon Skamfer, Anja Fossum, Karl Pet-
ter Gustavsson, Kjell Aune, Kitty Rørset, Magnus 
Rogstad, Grete Bakken Hoem, Per Ivar Wold, Am-
bjørg Ytterhus, Kari Jerpstad og Hanne Krogstad.

Trimposter Rennebu IL
Besøk 2020-21

 
Minillstien 775
Tovlia 838
Røåsen 4 450
Slette 1 536
Skaumsjøen 732
Litjdalen 490
Buvatnet 3 765
Bredalen 1 213
Mjuken 4 238
Jønnåa 576
Aunrøa 2 582
Ila 600
Ryphøa 821
Bjørkslette 862
Bystvaet 522
Gragjelan 864
Voraløypa 775
Mælsætra 115
Risknappen 833
 
Samlet alle poster 26 587

God 
jul!
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Skal du kjøpe ATV, UTV,
Snøscooter eller MC?
Da kan vi hjelpe deg!

 Hos oss finner du merkene Polaris og
KTM som er markedsledende i sine

segment, samt GASGAS og BK
Hengeren.

Vi har eget verksted og butikk med
masse klær og utstyr.

 
Hos oss kan du regne med god

service og oppfølging.
 

Fotballgruppa
Styret har i år bestått av: 
Leder Christian Ilvang, Ingvild Lidarende Meslo,  
Svenn Ove Vaagen, Eli Irene Grøtte, Heidi Merete 
Johansen Haugan og Rune Skjolden.

Fotballsesongen ble nok et år preget av korona, 
men høstsesongen har vært tilnærmet normal. 
Dermed har det vært full fart på kunstgresset med 
trening, kamper og ikke minst mer publikum igjen. 
Styret vil takke spesielt trenerne for den innsatsen 
de legger ned, uten dere vil det ikke bli så mye ak-
tivitet. I år har. En ekstra takk til ungdommene som 
har stilt som trenere. 

Rennebu har hatt 5 mini-lag som spiller mot lokale 
lag fra Oppdal og Midtre Gauldal. Det har også 

vært tre guttelag og tre jentelag i barne- og ung-
domsfotballen. G16 har hatt samarbeidslag med 
Oppdal også i år. A-laget fikk endelig starte å trene 
igjen og har fullført sin sesong i 4. divisjon med en 
mix av rutinerte og unge spillere i stallen. Det ble 
nedrykk, så neste sesong blir det ekstra spennende 
med flere lokalderby. 

Vi har også flere dommere som representerer Ren-
nebu og det setter vi pris på. I høst har også flere 
trenere vært på kretsens trenerkurs, noe vi mener er 
nyttig. 

Vi ser frem til en ny sesong til våren!
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Fotball Mini2 G
1. rekke: Knut Erik Kiplesund (trener), Olav Kiplesund, Niklas Hårstad, Kristian Hårstad, 

Beate Berg (trener)
2. rekke: Johannes Kvakland Kristiansen, Leah Kvakland Kristiansen, Elias Holberg, 

Embrik Kosberg Torgersen.

Mini 2 gutter har hatt en flott sommersesong med ivrige gutter og jenter og flinke trenere. Vi har møtt 
Oppdal, Støren og Sokna og spillt turneringer der alle lag møtes. Fire kamper på hvert lag hver kveld. 
8. september inviterte vi til turnering i Rennebu. Været var så som så, men stemningen var på topp!

Rita & Kjell Ove Hårstad

ÅPNINGSTIDER
Bemanning/resepsjon:
Mandag: 17.30-20.00

Egentrening: Døgnåpent 24/7

mjukengym.no - 977 78 963
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Mini 1 gutter: 
En amputert sesong med få kamper. Det har vært 
3-fotball mot lokale lag. Fotballens dag i Singsås 
var et av høydepunktene denne sesongen, kjempe-
bra opplegg. Mange gutter har vært innom og prøvd 
seg i løpet av sesongen. 

Disse har vært med i år: Jo Andreas Halland, 
Liam Leander Grøtåsen, Kevin Rise Øverland, 
Storm Runhaug, Elisha Rubonera, Jonas Asmerom 
Gebrehiwet og Charbel Raslan. 

Mini2/3 jenter
Lokal serie mot lag fra nabokommunene med 5-er 
fotball.  
Disse har vært med i år: Eline Langklopp, Flemawit 
Asmerom, Hanne-Kristin Hepsø Askim, Lea 
Edvarda Kiplesund, Leah Kvakland Kristiansen, 

Linnea Skjerve, Mathea Aashaug Lilleindseth, 
Rufta Amahadari, Thea Elisabeth Bekkevold, 
Victoria Belsvik Ødegård, Agnes Sognli-Aasen, 
Katrine Odden og Sara Granum Eide. 

Mini 1 jenter
Jentene har spilt 3-er fotball mot lokale lag. De som har vært med i år er: Hannah Emilie Hoel, Hedda 
Anine Joramo, Malin Storli Aune, Oda Marie Wiggen, Eva Johanne Østgren Knutsen og Kaja Aashaug 
Lilleindseth. 
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Der det er hjerterom er det husrom, sies det, men noen ganger  
kunne det også vært greit med litt bedre plass.

Om du behøver større bruksareal eller hytta trenger litt oppgradering - 
vi hjelper deg gjerne med vedlikehold, tilbygg, anneks og planlegging.

Besøk oss i Nerskogsveien 1980 eller på www.lundhytta.no for en prat om din drømmehytte.

Ble det flere gjester på hytta enn forventet?
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Fotball Gutter 9
Her er et bilde tatt etter avslutninga på Berkåk Veikro der vi kosa oss med pizza og brus. 

Alle guttene fikk diplom, gave og medalje.
Bak: Bo Hoel Søderlund, Emil Krovoll Aas, Sivert Herrem, Sivert Hårstad

Framme: Niclas Rise, Shukuru Innocent, Steinar Sørum Rise (trener), Isak Rokkonesløkk, 
Stanislaw Stanczyk, Nela (maskot).

Guttene født i 2012 har i år vært 8 fotballspillere. Vi har spilt 5er fotball mot Sokna, Oppdal og Singsås. 
Treneren vår, Steinar Sørum Rise, har lært oss mye nytt og gitt oss mange gode tips. Gjennom sesongen 
har vi blir mye flinkere til å sentre pasninger, gjøre oss spillbar, ha gode bevegelser, avklare ballen, drible 
og skyte på mål. Både gutta og vi foreldre er takknemlig for innsatsen Steinar har gjort!
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Fotball Gutter 10
Fra venstre på «lagbildet»: Haben Gebrehiwet, Casper Haugan, Olav Uv Værnes, Liam Skamfer, 

Iver Langseth, Ivar Kvam, Troy Holberg og Scott Hoel Søderlund.

G 10 har hatt full sesong i 2021. Ny utfordring for oss denne sesongen ble overgang fra 5èr fotball til 7èr 
fotball. Vi fikk vel en trening før vi spilte første kampen som 7èr lag. Det var uvant i starten, men nå beg-
ynner vi å finne rytmen og plassene våre. 
Vårkampene ble spilt kun mot Oppdals tre G10 lag. Fint å komme igang på tilnærmet normalt vis, selv 
om det ikke ble mot andre lag enn Oppdal. Men så fikk vi kjenne på følgene av covid 19 da spillere og 
trenere ble satt i karantene etter smitteutbrudd andre uka i juni. 
Heldigvis ble høstsesongen normal, om enn litt våt. Hele 9 kamper og det kan være utfordrende å få stab-
let sammen lag når høstforkjølelsene melder sin ankomst. G10 er åtte spillere, så vi er avhengig av å få 
låne med oss spillere fra kullet over eller under. Det er det stor forståelse for og har ikke vært noe prob-
lem. Som trenere er vi stolte av at gjengen vår viser Fair Play på høyt nivå både på treninger og kamper. 
Dette er en gjeng som har lagt igjen stygge gloser og skitne triks hjemme før de entrer kunstgresset. 

Trenere Beate Berg og Oddveig Uv Værnes

Vi håndhilser før hjemmekamp mot Buvik.
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Fotball Jenter 11-12
Navn på spillere: Maja Sofie Søderberg, Magnhild Stråbø, Kajsa Hoel Aasbakk, Kristin Lidarende 

Meslo, Ragnhild Uv, Ragnhild Bjerkås, Katrine Kleffelgård Stuen, Anna Rogogjerd, Lise Eggan, June 
Nordbø, Iris Stavnesli, Eileen Rokkonesløkk, Eirin Dons Uv, Birgitte Stene og Linnea Grøtte Halland.

Trener: Malin Hoel Fellmann Lagleder: Marit Syrstad Hoel

Denne sesongen har vært preget av mye mestring og glede. Laget har hatt nesten likt med tap, uavgjort og 
seier. Fin utvikling både spillmessig og sosialt. Gledes til våren og nye utfordringer!

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
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Fotball Gutter 13
På bilde f.v: Harald Haugan, Leander Skamfer, Abdel Karim, Endre B.Buskland, Martin S. Hovin, 
ivert H. Gunnes, Henos Tesfu, Berhanawi Mehari, Christopher J. Haugan, Arn Christian Gunnes, 

Robert Solstad, Christoffer Ødegård, Mari Krogstad og Jakob Gunnes. 

Trenere for sesongen har vært Harald Haugan, Olav Stavne og Jakob Gunnes. G13 er i utgangspunktet 
nok spillere til å stille 9’er selv, men pga mye sykdom o.l har vi hatt mye god hjelp av Leander Skamfer, 
Mari Krogstad og Torunn Rønning, Ane Meslo og Lona Vaagen har også stilt på en kamp. Sesongen har 
vært jevn og god, med unntak av noen kamper. Fint fotballspill, men en del stang ut for laget. God på 
Fairplay og har god lagmoral.

Heidi M.J. Haugan - lagleder

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
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Fotball Jenter 14
Bildet fra sesongavslutning: bak fra Venstre: Lone Vaagen, Malin G. Halland, 

Thyra Ramsem, Anette Eggan, Ane Skamfer. Foran: Torunn Rønning, Ane Meslo, 
Mari Krogstad, Alisa Gros Grindvoll og Marte Haugan.

Jentene som er født i 2007 og 2008 har vært sammen i flere år nå. De har spilt 9-er og liker denne spil-
leformen godt. De har møtt Budal, Klæbu og flere bylag i høst og fått god motstand. De har fått kjenne 
både på seier og tap, og det har vært mye jevne kamper. Ei stor treningsgruppe og disse har vært med i år: 
Anette Eggan, Ingrid Elise Skamfer, Thyra Ramsem, Ane Skamfer, Mia Skamfer, Ane Lidarende Meslo, 
Torunn Rønning, Lone Vaagen, Mari Krogstad, Zawadi Nyirasafari, Maria Bokour, Hoda Zaki Aldeekh, 
Stine Hårstad, Malin Grøtte Halland, Alisa Gros Grindvoll og Marte Eggen Haugan.

Jenter 15
Jentene hadde 7-er lag i vårsesongen. Det ble få kamper, men vi slo til med blant seier mot Oppdal og 
Støren. Det var skikkelig gøy og ble en fin avslutning på flere år sammen. Med få spillere måtte vi dess-
verre trekke laget i høstsesongen. Spillerne som var med i år: Kristine Kleffelgård Stuen, Anna Fjellstad, 
Signe Lidarende Meslo, Lina Sørum Rise og Julie Fjellstad.
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Fotball Gutter 16

G16 har også denne sesongen hatt samarbeidslag med Oppdal.
Denne sesongen har også bydd på litt utfordringer p.g.a. pandemien. Sesongens stor mål var Norway Cup, 
men den ble dessverre avlyst.
Det har vært en treningsvillig gjeng som har møttes 2-3 ganger i uka med treninger både på Oppdal og 
Berkåk.
Heldigvis åpnet det seg opp for ¨normalt¨ seriespill denne sesongen. Vi stilte 2 stk 11’er lag i vårseson-
gen, og gikk ubeseiret gjennom den med 1. laget. I høstsesongen stilte vi kun med ett 11’er lag, da flere 
spillere flyttet på seg p.g.a. skolegang på videregående.
Vi deltok i seriespill i 2. divisjon, og endte til slutt på 3. plass 3 poeng bak vinnerlaget. I tillegg spilte vi 
OBOS cup i høst, og der tok vi oss til semifinalen.
Vi avsluttet fotballsesongen på Kyrksæterøra og Sodvin Cup, der Oppdal/Rennebu G16 vant turneringen 
med seier 2-1 over Astor i en spennende finale.
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Rennebu kan nå skilte med hele fem 
kretsdommere. Henrik Skjolden, 
Mansour Shokraan, Ingrid Krogstad, 
Roua Shokraan og Rune Skjolden har 
ledet til sammen 100 kamper i Trøndelag 
i år.

Henrik studerer i Trondheim og har gjort unna sin 
tredje sesong som dommer. Han går fast som assis-
tentdommer (AD) i 4. div herrer og 2. div damer, og 
har vært hoveddommer (HD) i G19. 
Mansour debuterte som kretsdommer i år. Siden 
han bor i Trondheim kan han som Rennebu-
dommer lede alle kamper i byen. Samtidig er det 
flere om beinet, og konkurransen om kampene er 
hardere. Mansour har dømt aldersbestemte lag opp 
til G16 og J17, og har vært AD i 5. div. 
Både Ingrid og Roua har hatt Rennebu som base, 
og har dermed fått flere kamper enn karene i byen. 
Ingrid har ledet flere G16- og J17-kamper, og har 

Fotballdommerne
vært AD i 5. div herrer og 2.div damer. Roua har 
ledet G16- og J17-kamper, og har fått flere oppdrag 
som AD i 5. div.
Rune har ledet en del 5. div-kamper, og vært AD 
i 4. div. 

Alle ungdommene har potensiale til å komme 
seg godt opp i divisjonene, siden de både er gode 
kampledere og har stor løpskapasitet. Både Henrik 
og Mansour fikk vist seg fram på testdagen i 
Hommelvik i august. Alle fem deltok – noe Kretsen 
har merket seg. Fulltallig oppmøte er sjelden kost 
i Trøndelagsklubbene. Mansour var f.eks blant de 
raskeste av alle 200 dommerne. Kretsen er klar over 
at det gror godt i Rennebu nå, og følger med når de 
dømmer kamper. 

28. august møttes Rosenborg og Barcelona. I 
forkant av kampen fikk Rennebu avtalt et møte 
med dommertrioen (bildet nedenfor). Gjennom 
en drøy halvtime på en kafe på Sirkus Shopping 
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fikk klubbdommer Malin H. Fellmann og Roua 
Shokraan bli kjent med hoveddommer Henrikke 
Nervik og assistentdommerne hennes. Henrikke 
er for tiden Norges beste FIFA-dommer, og etter 
kampen hadde hun noen dager fri før hun skulle 
lede Juventus i Champions League. Dette ble et flott 
møte – og Kretsen er oppfordret til å ha flere slike 
møter i forbindelse med større kamper. 

I tillegg til kretsdommerne har klubben hatt seks 
klubbdommere i sving. Ida, Mia, Marte, Ane, Frida 
og Malin har ledet alle kampene med de yngre spil-
lerne våre. 

I november arrangeres det rekruttdommerkurs på 
Berkåk. Dette er nytt av året, og en bevisst satsing 
som Kretsen gjør for å få fram nye, dyktige kam-
pledere. Lange avstander gjør at Trøndelag mister 
gode dommere før de er kommet i gang, og det 
ønsker Kretsen å gjøre noe med. Dette arbeidet er 

helt i Helge Sumstads ånd, og det er inspirerende å 
jobbe for å rekruttere dommere.

Undertegnede er valgt inn i Dommerutvalget i NFF 
Trøndelag, og representerer breddedommerne. Det 
skal arbeides med å tenke langsiktig, få fram dykti-
ge jentedommere og gjøre klubbene sjølforsynt med 
kortreiste dommere når de yngste lagene spiller.

Neste år har vi som mål å utvide dommergruppa 
med noen nye rekruttdommere. Og med det kan 
Rennebu bli en stor klubb på dommersida, med 
Alvdal – Hitra – Trondheim – Røros som arbeids-
område. Når vi i tillegg vet at det blir mange lokale 
lag i 5.divisjon, vil mange kamper bli ledet med en 
Rennebudommer i trioen. 

Rune Skjolden
Dommeransvarlig RIL

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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Etter et uvanlig år i 2020 er vi veldig glade for at 
2021 ble tilnærmet normalt. Vi har fått gjennom-
ført fem terrengløp, Mjuken Opp og Nerskogsløpet 
halvmaraton.

Terrengløp
Hele 75 barn har vært med på terregløp i år. Det er 
en god vekst fra de siste årene. Vi hadde en strålen-
de start på Voll, fortsatte med en søkka våt affære 
på Frambanen på Stamnan, deretter gikk turen til 
Trollvang på Grindal og ved kirka på Innset. Så ble 
det en koronapause i juni, så siste terrengløp ble i 
august på Berkåk samtidig med Mjuken opp. Det 
deltar barn fra alle kanter av bygda, derfor ønsker vi 
å bruke hele bygda som arena for terrengløp også.
 
Vi ser at det er de yngste som kommer på terreng-
løp, og det er i alderen fra knappe 2 år til 12 år. 
Veldig artig å se deltaker gleden, og i år tror jeg 
de voksne satte like stor pris på arrangementet som 
løperne gjorde. På Mjuken Opp var det 13 deltakere 
og her er det plass til flere.

Nerskogsløpet
14.aug 2021 kl 11.00 gikk startskuddet for historiens 

Friidrettsgruppa 2021

andre Nerskogsløp. Halvmaraton rundt Granasjøen 
på Nerskogen ser ut til å være en trigger for 
mange. 93 løpere trosset været og stilte til start. 
For værgudene hadde fått for seg at det skulle 
regne denne dagen og det gjorde det til gangs. Men 
heldigvis var det 10 grader og vindstille, så så lenge 
folk var i bevegelse var det fint løpevær. 63 fullførte 
halvmaraton, 30 fullførte 5 km.

Løypa er ikke av de letteste halvmaraton traseene. 
Asfalt langs Nerskogsveien går over til grus gjennom 
hele Leverdalsveien. Så når mesteparten av løpet 
går på grus krydret med en god regnskur blir det 
noe seigt å løpe. Men noen har det likevel med å 
få unna seg disse kilometerne, ny løyperekord ble 
satt av unggutten Lars Svorkdal fra Svorkmo NOI 
på tiden 1.20.13. Og han lovte å komme tilbake og 
løpe raskere neste år! Så her er det bare å holde 
løpeformen ved like hvis du ønsker å holde følge. 
Ny løyperekord ble det også i kvinneklassen, satt av 
Silje Nyborg med tiden 1.32.23.

Det er også et tilbud om et kortere løp for de som 
syns halvmaraton er i drøyeste laget. 5 km går langs 
gamle Nerskogsvei og tar av mot fellessetra Eian 
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før stigningen opp mot Nerskogsveien og turen 
går over demningen ved Granasjøen igjen. Et fint 
alternativ for den som har lyst til å utfordre seg litt, 
løpe mens du venter på noen som løper litt lengre 
osv. Du velger om du stiller i konkurranse eller 
trim. 14 -åringen Ola Gjøen Megård fra Molde og 
omegn IF løp 5 km på tiden 19.38. Her er det ingen 
nedre aldersgrense og aldersspennet i år var fra 
deltager i barnevogn til godt over 70. Akkurat slik 
vi ønsker at Nerskogsløpet skal være, noe for alle! 
Vi ønsker å takke alle som deltok i årets halvmaraton. 
Dugnadshjelp og løpere, vi er avhengig av begge 
deler for å få til et vellykket arrangement. Ekstra 
artig syns vi det var at så mange fra Rennebu var 
med. Vi vet at det er mye sprekt folk i bygda vår og 
som arrangører setter vi ekstra pris på oppslutning 
om egne arrangement. Noe ekstra publisitet fikk 
topp ledelsen i Rennebu som stilte med ordfører, 
varaordfører og kommunedirektør. Sprekt gjort og 
håper det frister til gjentakelse. 

Velkommen til Nerskogsløpet også neste år, det går 
av stabelen 19. august.

Unggutten Lars Svorkdal fra Svorkmo NOI 
satte ny løyperekord på tiden 1.20.13.

Toppledelsen i Rennebu kommune - Per Øyvinbd 
Sundell, Marit Bjerkås og Ola Øye klar for start.

Hege Kristensen, Hanne Krogstad, Iver Sæther, 
Olav Uv Værnes, Iver Langseth ferdig med 5 km, 

Tina Rokonesløkk serverer saft.

Klassevinner damer Silje Nyborg.



Tone Sæther ble premiert for beste instagrambilde fra trimpoeng tur i år.

Risknappen. Foto: Eli Hårstad
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Produksjon: mediaprofil as - tlf 72 42 76 66

Vi ønsker alle en 
god og aktiv vinter!

Kari Jerpstad og Gerd Krovoll på Ondusfjellet under årets Topptrim.


