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Da er cup-finalen, fotballsesongen og resten 
av sommeren definitivt historie! Nesten! Noen 
uinteressante kvalikkamper står riktignok igjen!  
Men som blasert trønder forbigår disse i relativ 
stillhet ! Kan ikke unngå å bli en smule sjåvinist 
på Trønderlagets vegne (Les RBK). To «dob-
ble» på rad er relativt maktfremvisende! Sjøl om 
drømmen om «Europa» brast tidlig i høst, så er 
det rimelig imponerende det de viser av fotball-
fag. Beklager – Dette ble en digresjon, men det 
hjertet fylles av osv !

... og da er det på tide at snøen kommer!! 
Eller… Joda, jeg vet at mange her ønsker seg en 
god gammeldags vinter! Det er liksom noe som 
mangler om vi ikke får spent på oss skia og nyte 
den fine naturen og «trikkeskinnene» av noen 
skispor som vi finner rett utom stuedøra ! Men 
trenden i værbransjen ser ut til å være tilnærma 
0 snø på denne sia av nyttår ! Man kan jo dog 
leve i håpet! 

Ellers så er det det å melde at dette nummer av 
Medlemsbladet blir det siste som kommer som 
høstnummer! Vi har i styret bestemt at det skal 
være kun en utgivelse pr. år ! Begrunnelsen er at 
arbeidet med dette bladet er såpass krevende at 
det tar forholdsvis mye tid! Vi ønsker å prioritere 
mer på aktivitetsrelaterte gjøremål!  Da kom-
mer bladet ut tidlig på sommeren/våren! Som 
et bra tilskudd til bladet, anbefaler vi Rennebu.
com. Her finnes all informasjon om laget og dets 
aktiviteter! 

Innholdet i bladet vil ikke bli vesentlig foran-
dret, derimot kommer det sikkert mer enn vanlig 
med en utgivelse. Og har dere der ute historier 
eller anekdoter av ymse slag, setter vi stor pris 
på om dere deler dem med leserne av bladet!  
Bilder av gammel eller ny dato er også interes-
sant!  Bruk gjerne e-postadressene som dere 
finner et annet sted her (Styreoversikt). Var for-
resten innom skolen en ettermiddag! Der var det 

barn på SFO i fri utfoldelse på skoleplassen! Da 
kom jeg ti lå tenke på debattene om barneidrett, 
tidlig spesialisering og dette med at man «tråk-
ker i hverandres bed» hva forbruk av barnas tid 
gjelder!  Fotball stjeler fra ski, musikk, håndball 
og omvendt! Hva om man hadde Idretts-SFO 
som alternativ innbakt i Skole/fritidsordninga! 
Da kunne barna, på frivillig basis, ha muligheten 
til å bruke noen timer, som ikke berører andre 
aktiviteter, få lov til å rendyrke den idretten som 
ligger dem nærmest hjertet! Man får en gylden 
mulighet til å skaffe profesjonelle trenere gjen-
nom skoleverket (mange trenere/ledere på høy-
ere nivå er pedagogisk skolert gjennom lærerut-
dannelse). Jeg vet at på noen plasser i landet er 
dette praksis allerede (f.eks. på Ranheim utafor 
Trondheim). På Island er dette helt vanlig, og har 
vært det i mange år! Lille Island er derfor i ferd 
med å bli en stormakt i både fotball og håndball 
i Europa!  Innbyggertall=Trøndelag! Kanskje de 
har tatt noen grep som er både vettug og riktig, 
og som kanskje er kopierbart! Det gjelder å tenke 
litt «utom boksen» og å være innovativ! Vi har 
da vel ikke noe dårligere utgangspunkt her på 
berget, eller …!

Med disse fakta og betraktninger vil jeg ønske 
alle våre trofaste lesere og idrettsvenner en riktig 
GOD JUL og et GODT NYTT ÅR! 

 Takk til alle som gjør en uvurderlig innsats for 
barna våre, både vinter og sommer! Uten dere 
hadde det vært labert med aktivitet i laget!

Takk også til våre SPONSORER og RENNEBU 
KOMMUNE som hjelper oss å holde økonomien 
på et forsvarlig nivå!

Med hilsen Magnar Langklopp, leder RIL

Medlems- og informasjonsblad for Rennebu idrettslag
Bladet har kommet to ganger i året. Fra 2017 kommer det en gang.
Ansvarlige for redaksjonelt stoff og annonser: Styret i Rennebu IL
Produksjon: Mediaprofil as, Berkåk

Lederen har ordet
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Tegning - Prosjektering 
Byggesøknader
Hus - Hytter - Næringsbygg
Reguleringsplaner 
Avløpsplaner

Fridar Skjerve
Lerkeveien 32, 7391 Rennebu

tlf 913 94 196 –  fridskj@online.no

Velkommen 
til Nerskogen

Tlf 72 42 64 90 
www.lundhyttebygg.no

robertkrogstad73@gmail.com

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
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Leder: Magnar Langklopp Telefon 992 27 683 – magnar.langklopp@getmail.no

Nestleder: Lars Brattset  Telefon 917 83 204  – brattset@postkassa.net

Lederne i den enkelte gruppe er styremedlemmer i Ril

Ski Kjetil Værnes Telefon 952 10 285 – kjetilv@getmail.no

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

Trim Gunnar Bruheim  Telefon 918 21 552 – gunnar.bruheim@getmail.no

Friidrett Eli Irene Grøtte  Telefon 906 35 411 – eliirene77@msn.com

Håndball Ragnhild Løvseth Øverland Telefon 482 76 037 – ragnhild@grottegard.no 

Idrettskolen Ingvild L. Meslo  Telefon 902 04 515 – ingvildmeslo@yahoo.com

Forretningsfører Atle Rikstad  Telefon 980 86 744 – forretningsforer@rennebu-il.no

Forretningsføreren har kontor i Frivillighuset og er å treffe hver onsdag.
Her kan alle som har spørsmål, synspunkter og ting de lurer på som angår idrettslaget stikke 
innom. Atle er også tilgjengelig på e-post og telefon ellers i uka.

Styret i 
Rennebu idrettslag

Støtt våre annonserer 
– de støtter oss
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Rennebu idrettslag
– et godt valg.

Vårt organisasjons-
nummer er 971 381 981. 

Har du medlemsskapet ditt i orden?
Eller ønsker du å bli nytt medlem?

Rennebu idrettslag er et fleridrettslag 
med hovedfokus på breddeidrett.
Målet er å få flest mulig i aktivitet, lengst mulig. 

Laget har følgende særgrupper; fotball, friidrett, 
idrettskolen, håndball, ski/skiskyting og trim. 
Den enkelte særgruppe er ansvarlig for aktivite-
tene innen sin disiplin.
Lederne i hver av disse gruppene utgjør sammen 
med leder og nestleder styret i Rennebu il.

Har du medlemskapet i orden?

• Alle som deltar aktivt og representerer
 Rennebu il skal være medlem i RIL. 

• Medlemskap er viktig for deg som aktiv
 idrettsutøver fordi du da er forsikret ved
 idrettsarrangement, og reiser til og fra
 dette. Forsikringen gjelder bare for de som
 har betalt kontingent.

• Medlemskap er viktig for RIL fordi 
 laget får tildelt offentlige midler i forhold 
 til antall medlemmer.

• Som medlem får du rabattkort ved 
 Intersport Oppdal.

Er du ikke medlem, men ønsker å bli det, 
kan du betale inn på konto 4260.71.27586 
eller kontakte forretningsfører på 
telefon 980 86 744

Skriv da hvem som inngår i kontingenten med 
navn, adresse og fødselsår.
Kontingenten har vært uendret siden 2006 og det 
ble ingen endring av takstene på årsmøtet i april 
i år heller. 

Barn  kr 100,- 
 Barnemedlemskap regnes t.o.m. 
 det året de fyller 18.
Voksne kr 150,-
Kontingent med familierabatt kr 300,- 

Medlemsskap følger kalenderåret og kravet på 
kontingent for i år ble sendt ut i mai. Har du ikke 
betalt ennå så gjør det nå.

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
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Rennebu Idrettslag har samarbeidsavtale med 
Intersport Oppdal. Det betyr at alle våre medlem-
mer oppnår rabatter på en del utstyr samtidig 
som det blir 3% kjøpeutbytte til idrettslaget. 
Alle medlemmer i Rennebu Idrettslag får ved 
individuelle kjøp 20 % rabatt på relevant utstyr 
for håndball - og fotballaktiviteter.

På sykler og sykkelutstyr gis det 
15% medlemsrabatt.
 
For langrennski og -staver gis det 35% avslag, 
mens det på langrennsko, bindinger, 
skismurning/smøretilbehør, bekledning gis det 
20% avslag.
Tilbudet gjelder kjøp av racingutstyr.
Pulsklokker, hodelykter og ernæring 15% avslag.

Rabattkort
- gir rabatt til brukeren og inntekter 

til Rennebu idrettslag
For nærmere spørsmål om avtalen, ta kontakt 
med Intersport Oppdal eller leder i idrettslaget 
Magnar Langklopp tlf.  992 27 683 

Husk å benytte
rabattkortet ved kjøp på
Intersport Oppdal!

Mangler du rabattkort kontakt 
Atle Rikstad tlf 980 86 744, eller 
stikk innom Frivillighuset. 
Det er ikke nytt kort for hvert år, 
det første du fikk er fortsatt gyldig.

Velkommen til distriktets

største sportsbutikk
– Spesialist på ski og sykkel

Oppdal, Aunasenteret
tlf 72 42 16 37
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• Singel og pukk

• Veigrus

• Strøsand

• Samf.fyllmasse

• Kabelsand

• Brøyting – strøing med traktor

• Transport – traktor m/henger

• Massetransport – lastebil m/henger

Sortert jord til salgs!

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.ovogn@getmail.no

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.

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com 
- nettportalen for Rennebu, 

og her kan du finne det meste av det 

du er ute etter av informasjon om Rennebu.

Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender 

der du kan holde deg orientert om det som foregår 

i bygda.

Er det noe du savner - send oss en epost:

dagfinn@mediaprofil.no

fossmotransport@hotmail.com
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Rennebu.com er den nye infokanalen også 
for Rennebu IL. Den tidligere hjemmesida 
som RIL hadde, er nå lagt ned!

På Rennebu.com finner du stort sett den samme 
informasjonen som hjemmesida hadde før! Alle 
gruppene innafor laget har generell info om sine 
aktiviteter!                     

I tillegg finner du info om:     
-  Rabattkort for Intersport Oppdal                                                                                                                                           
-  Overtrekksdrakter
-  Treningstider håndball/fotball/ski
-  Føre/værmelding
-  Om skisporene er oppkjørt
-  Generell info om aktivitetene i hovedlaget 
 (referat fra styremøter etc.)
- Og mye mer   
     

Bakgrunnen er at vi ønsket å bli innlemmet i en 
felles infokanal for Rennebu som er lettvint å 
navigere i, og som er «up to date»! Den forrige 
løsningen var blitt gammeldags og tungvint å 
håndtere!          

www.rennebu.com/idrettsglede

Bruk www.rennebu.com

Den nye Rennebudressen har vært ute i salg en 
god stund, og den er blitt godt mottatt av de som 
har kjøpt den. Fargene er som før i oransje og 
svart, og selges på på Bygdasenteret i Rennebu.
Når det gjelder barnestørrelser, må det kjøpes 
både jakke og bukse (sett), men det er fullt mulig 
å kjøpe ulik størrelse på jakka og buksa. I voksen-
størrelse selges kun jakker.
Rennebu kommune har sponset klærne med be-
tydelige beløp, noe som gjør oss i stand til å tilby 
barnesetta til en særdeles gunstig prise. I tillegg 
til Rennebu kommune bidrar Kraftlaget, Inter-
sport Oppdal og Meldal Sparebank.
Utsalgsprisene på overtrekksklærne er 
kr 700,- for barnesett og 
kr 800,- for jakke i voksenstørrelser.

Overtrekksklær
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Lars Rokkones ble kåret til 
Årets ildsjel av Rennebu idrettsråd. 

Det går ingen seniorkamp i herrefotball i 
Rennebu uten at Lars Rokkones er tilstede. Før 
kampen har han ordnet med plakater, og når 
kampen starter er han på pletten for ta inn bil-
lettpenger av publikum. Dette har han drevet 
med i mange år – nesten ikke så han husker når 
han startet.

Lars er en idrettsentusiast, og ved siden av 
å ha drevet med forskjellige selv er han også 
flittig tilskuer og har og er med i styre og stell i 
Rennebu idrettslag. 

Fotball hjertet nærmest
Han startet som formann i underavdelinga 

Fram høsten 1970, og da var en viktig oppgave 
å få skikk på Frambanen som gressbane. Banen 
ble skrapt med veiskrape før det ble kjørt på 
jord. Deretter var han oppmann for herrelaget i 
fotball, men da nye Frambanen høytidelig skulle 
åpnes med kamp mot Haltdalen måtte Lars på 
militær rep og fikk ikke fri. 

Lars var også fotballdommer en tid, så han 
hadde ikke fritidsproblemer. Han var dommer 
i 14 sesonger før han la det bort. Det ble litt for 
mye. Han ville heller prioritere å se fotball – både 
hjemmekamper og bortekamper. Interessen er 
der fortsatt, og denne sesongen har han fått med 
seg alle herrekampene utenom to bortekamper.

Én av de største opplevelsene innen fotball i 
Rennebu var jubileumsturneringen i 1975. Lars 
var oppmann for herrelaget, og Rosenborg del-
tok med sine beste spillere – bl.a. Odd Iversen, 
Jan Hansen og Erling Meirik. 

Da den nye gressbanen på Berkåk åpnet i 
1989 var også Lars på plass, og aldri har det 
vært så mange tilskuere på en fotballkamp i 
Rennebu. Rune Brattset deltok i et sammensatt 
”Rosenborg-lag”. Han spilte på den tiden for 
Werder Bremen og var hjemom på landskamp, 

Årets ildsjel
– med sans for fotball

og han tok turen til Berkåk uten at det var klarert, 
og det ryktes i etterkant at det nødvendigvis ikke 
var så populært. 

Engasjert i trimaktiviteter
Lars brenner også for trimaktiviteter, og han 

sitter for tiden i styret for trimgruppa. Der var 
han med på å starte sykkelkarusell, og han er 
også sterkt delaktig i den populære topptrimmen 
med å sette ut postene. Topptrimmen har for-

Vi gratulerer!
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resten i år hatt meget stor deltagelse, ikke minst 
av familier. 

Ellers er det trimposter spredd utover hele 
kommunen, og trimbøkene skal inn for telling av 
trimmere for premiering hver vår. Også her gjør 
Lars en kjempeinnsats.

Vært aktiv selv også
Lars har også vært aktiv selv, både på lang-

renn, sykling og maraton. Men, som han sa - han 
trente aldri intervall. Dermed egnet han seg best 
for de lengre distanser. Han har deltatt i Boston 
maraton, og vært i Athen på den opprinnelige 
maraton. Han har også deltatt på den store styr-
keprøven Trondheim – Oslo fem ganger.

Lars har gått Nerskogsrennet 26 ganger og 
Holmenkollmarsjen 10 ganger. Han har også 
deltatt i turrenn nedover i Europa, mens hans 
største opplevelse var det Kinesiske ”Vasaloppet” 
i 2008. Da besøkte Lars og hans kompis Jostein 
Hoel både den kinesiske mur og den himmelske 
freds plass. 

Av Dagfinn Vold

Lars fikk blomster av leder i RIL, 
Magnar Langklopp

Lars i kjent positur
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Berkåk, Sør-Trøndelag

11. - 13. august 2017

www.rennebumartnan.no

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

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 
vintersesong!  
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16

 
Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 
post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6 
i Trondheim

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe

soverom – spisestue - trapper

heltre  –  millimetertilpasning
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Rennebu IL har mange samarbeidspartnere 
som ser det som viktig å støtte opp om 
positive aktiviteter for barn og unge.

 
I april neste år er det 40 år siden Stein og Olaug 

Knutsen tok over driften av Esso-stasjonen på 
Berkåk. Tidligere driver skulle slutte, og Stein 
ble spurt av daværende distriktsleder i Esso om 
han ville ta over driften. Stein arbeidet da ved 
Esso-stasjonen i midtbyen i Trondheim. Sjefen 
til Stein visste hvorfor distriktssjefen kom for å 
snakke med Stein, så han ”gjemte” Stein i et 
klesskap. Men, det hjalp ikke, og Stein takket ja.

— Da vi tok over stasjonen i 1977 var det 
kafé der dagens stasjon holder til. Vi hadde små 
lokaler i nordenden av stasjonen, men det var 
hall og vaskebåser på utsiden, forteller Olaug. 
Bensinstasjonene ble drevet på en annen måte 
da, og det var mye aktivitet i hallen. Olaug min-
nes også at dieselen kostet 79 øre pr liter da de 
tok over. 

Olaug og Stein tok over hele stasjonsbygnin-
gen i 1990, og da ble varesortimentet utvidet. I 
dag er bensinstasjonene nærmest bakeri med 
ferske boller og nystekte vafler. Men, en ting har 
ikke endret seg på Esso´n – de driver fortsatt med 
virksomhet i hallen med dekkskift og smårepera-
sjoner. Det er det ikke mange stasjoner som gjør 
lengre. 

Da vi tok turen over til Esso-stasjonen for en 
prat, var Stein som vanlig travelt opptatt med 
NAF-oppdrag. De tok over NAF-oppdragene 
her i distriktet for 35 år siden. Distriktet strek-
ker seg fra Kvikne i sør til Haltdalen, Hovin, 
Hølonda og Svorkmo i nord. 

— Telefonen ringer natt og dag, og det å dri-
ver en slik virksomhet er blitt en livsstil. Men, vi 
trives med det, og det er ikke en dag som er lik, 
forteller Olaug. 

Olaug forteller at de alltid har vært heldig med 
arbeidstakerne sine, og det gjør det enklere å 

En av våre samarbeidspartnere

Korsen Autoservice – Esso´n

drive. De spiser felles frokost hver dag der Olaug 
og Stein spanderer. Den sosiale biten er veldig 
viktig, understreker Olaug. Det er også mange 
skoleungdommer som har hatt sitt første møte 
med arbeidslivet på Esso´n, og Olaug forteller at 
de prøver å ta godt vare på ungdommene. 

Olaug og Stein er personer som skaper trivsel 
rundt seg, og stasjonen er derfor en god møte-
plass for mange. De tar godt vare på kundene 
sine, og Stein strekker seg langt for å hjelpe både 
kjente og ukjente. 

— Vi ser det også som viktig å støtte opp om 
de som vokser opp her i Rennebu. Vi er privile-
gert som får bo på en slik plass, og da synes vi 
det er viktig å støtte opp om barn og ungdom slik 
at de kan delta på positive aktiviteter, forteller 
Olaug. De har bl.a. vært med på å å sponse syk-
keltrimmen med sykkel sammen med Intersport 
Oppdal siden trimmen startet. Olaug er også 
personlig engasjert gjennom å være trener for 
damelaget i håndball. 

Da vi nærmet oss slutten på praten med 
Olaug ringte Stein. Han var på NAF-oppdrag til 
Trondheim, og det var noe på NAF-bilen som 
måtte repareres. Dermed ville det ta lengre tid, 
så han ville ikke komme hjem til middag. Det var 
nok ikke første gang – og heller ikke siste gang.

Tekst og foto: Dagfinn Vold

May Britt Sundset, Olaug og Jan Håvard Eidem
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Årets topptrim har hatt en kjempeopp-
slutning og i vårt 17. år kan vi skilte med ny 
rekord. Aldri har flere deltatt på vår topptrim. 
Oppsummeringen viser at 38 barn og 131 
voksne har oppnådd kravene til fullført topp-
trim.

Aldersfordelingen blant deltagerne
viser følgende: 
13 år og yngre 38 deltagere
14 – 49 år  48 deltagere
50 – 59 år  19 deltagere
60 – 69 år  44 deltagere
70 – 79 år  15 deltagere
80 og eldre    5 deltager

Ser vi på utviklingen fra i fjor et det de to 
yngste aldersgruppene som har økt mest. Det 
er svært positivt at de yngre bruker de fine 
naturområdene rundt oss, og finner veien 
til våre topper. Det er alltid hyggelig å treffe 
ungdommen når en er ute på tur og stemnin-
gen blir ofte god og praten går lett. Dette er 
vi som tilrettelegger topptrimmen svært for-
nøyde med.

Årets topper har vært Vorafjellet, Jorfjellet, 
Røraknipen, Refshuskollen, Pikfjellet, 
Dugurdsknappen, Ramshøpiken og 
Gruvhøgda. Av disse var Dugurdsknappen og 
Pikfjellet mest populære.

Premiering
To gavekort på kr 1000,- ble trukket blant 

alle deltagerne som klarte kravet. De heldige 
ble Martin Grendal og Alfred Songnli Aasen. 
Vi gratulerer.

Alle barn får premie og de må hente
premien sin på Bygdasenteret på Berkåk.

Har du gode tips om fine topper er vi glade 
for å høre fra deg. 

Kjempeoppslutning om
årets topptrim

Idrettsmerket
Sju personer tok idrettsmerket på prøveda-

gene i august og vi gratulerer!

Trimpostene
21 trimposter ligger ute hele året og de er 

svært godt besøkt. Ingen tvil om at det er mange 
sprekinger i bygda. Hjelp oss med å gi beskjed 
når bøkene begynner å bli utskrevet.

        
For trimgruppa Gunnar Bruheim

Alfred Songnli Aasen
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Følgende barn 13 år og yngre har oppnådd 
premiering:

Jonas Aftreth, Thea Asphaug, Iven Bergersen, 
Ea Bergersen,  Ragnhild N. Bjerkås, Sigurd 
Drivstuen, Anne Marie Drivstuen, Merel Gobbens, 
Storm Gobbens,  Linnea Grøtte Halland, Malin 
Grøtte Halland, Sindre Grøtte Halland, Mari 
Halland,  Sivert Hårstad,  Sverre Hårstad,  Ranja 
Larsen,  Kaja Aashaug Lilleindseth,  Mathea 
Aashaug Lilleindseth,  Maria Fernanda Grøtte 
Nilsen,  Ine Nordbø,  June Nordbø, Liv Cecilie 
Rise,  Johannes Rønning,  Torunn Rønning, 
Ane Skamfer,  Ida Skamfer,  Mia Skamfer,  Thor 
Skamfer,  Håkon Brandås Uv,   Jonas Uv Værnes,  
Olav Uv Værnes,  Jesper  Vaagen,  Lone Vaagen,  
Lucas Andre Wiggen,  Guro Ytterhus,  Nora 
Ytterhus,  Alfred Sognli Aasen,  Agnes Sognli 
Aasen.

 Øvrige trimmere:
Johan Aftreth, Kari Aftreth,  Vemund Angell, 

Eva Asphaug, Jan Erik Asphaug, Viktoria Asphaug,  
Per Kristian Bjerkset, Arne Per Bjerkås, Margrete 
Bjerkås, Arild Bruheim,  Gunnar Bruheim, Marit 
Anita Bruholt, Bjørn Eithun, Marta Eithun, Mette 
Enoksen,   Kristin Fjærestad,  Ingrid Synnøve Flå, 
Irene Folland, Merete Fossum, Angela Gobbens, 
Ivar Gorset, Elisabet Grendal, Klaus Grendal, 
Martin Grendal,  Målfrid Grendal,  Eli Irene Grøtte, 
Mikkel Grøtte, Oddny Grøtte,  Arnfinn Gunnes, 
Else Marie Gunnes, Johanne Gunnes,  Bente 
Gunnesmæl,  Magnar Gunnesmæl,  Karl Petter 
Gustafson, Knut Erik Halgunset, Arve Martin 
Haugen, Sigrid Ytterhus Haugset, Torill Ytterhus 
Haugset,  Per Inge Henriksen, Janne Hinsverk,  
Astrid Holiløkk, Per Gisle Holiløkk, Lars Olav 
Hoset,  Lise Marie Hoseth, Ragnhild Elisabeth 
Hoseth,  Else Hyttebakk, Jon Hyttebakk, Arnolf 
Hårstad, Bodhild Hårstad, Ola Hårstad, Erling 
Illøkken, Bjørn Inge Ilvang, Eva Sæther Ilvang, 
Kari Jerpstad, Erling Kjerstad, Frode Kjerstad, 
Olaug Knutsen,  Turid Øie Kjølstad, Inger 
Kosberg, Per Haldor Kosberg, Asle Kosbergløkk, 
Liv Kristoffersen, Gerd Krovoll,  Anne Langseth, 
Wenche Langseth,  Andreas Larsen, Jan Helge 
Lilleindseth,  Arne Meland, Gørild Meland, Trine 
Marie Meland, Nikolai Miguel Grøtte Nielsen, 
Endre Nordbø, Janne Nordbø,  Bjørn Næss,  Åse 

Topptrim sommeren 2016
Marie Næss, Erling Nygård, Kristin Aasbakk 
Nygård,  Trude I. Nygård, Inge Prestrønning, 
Marianne Resell, Hanne Kristin Rise,  Ivar 
Rise, Oddveig Rogogjerd, Lars Rokkones, Dag 
Rostad, Anita Rømo, Håvard Rønning, Bente 
Skamfer, Inge Skamfer, Inger Skamfer, Roger 
Skamfer,  Hege Solberg, May Grete Solberg, 
Malvin Solberg, Aage Solberg, Gjertrud Dahl 
Solstad, Yngvar Solstad, Sigurd Solum, Asbjørn 
Stavne, Margot Stavne,  Ingvar Sundset,  Kjellfrid 
Sundset,  May Britt Sundset, Kristin Sydskjør, 
Wenche Teigen, Marta Trøite, Margit Sandrød 
Uv, Olav Uv, Magne Uvsløkk,  Siv Heidi Viggen,  
Liv Gunn Voll, Odd Voll, Henrik Uv Værnes,  
Kjetil Værnes, Oddveig Uv Værnes, Vegard Uv 
Værnes,  Jon Einar Værnes, May Folland Værnes,  
May Jorid Nyhus Vaagen, Svenn Ove Vaagen,  
Jon Martin Aasan,  Astrid Aasmyr,  May C. 
Aashaug,  Oddrun Helen Aashaug,  Solfrid J. 
Aashaug,  Stein Ove Aashaug, Arnt Ytterhus,  
Mari Ytterhus, Kjellrun Rogogjerd Øien,  Arne 
Ivar Østerås,  Astrid Voll Østerås. 

Jorfjellet.
Ranja Larsen med Kaja Aashaug Lilleindseth 

i meisen, Mathea Aashaug Lilleindseth og 
Andreas Larsen.
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Rennebu

27,8 cm

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815

Vi tilbyr
Snekkering, reparasjoner og vedlikehold, 
hytter og tilbygg, husmaling, rydding av
loft/kjeller/uthus/låve, snømåking, brøyting

Transport, rydding og bortkjøring av hageavfall, 
transport også i vanskelig terreng 

Hagearbeid, trefelling, plenklipping, ugrasluking

Ferdig betong
Betongpumping

Har du planer om å bygge 
– hytte eller garasje?

Spør oss om graving,
planering tomtearbeid
og betongarbeid

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405
post@r-maskin.no

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Åpningstider: mandag-fredag 9-18  –  lørdag 9-17

– helt i nærheten

Saken er Biff 
hver fredag og lørdag

Biff
19 90

tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no

Behov for
kopiering?

Vi kopierer flere størrelser i både SH og farger

Kulturprogram:
16. des Snøhula (En hjertevarm familieforestilling)
13. jan Gauldalens nyttårskonsert
18. feb Eventyret Evert – En reise gjennom
 Taubes liv med Benny Borg

Kino:
Snekker Andersen og Julenissen
Gubben og katten, Tidenes gladeste jul
Marcus og Martinus
Rogue one:  A star wars story
Passengers

Vi har jevnlig babykino, juniorkino,
Ung-kino (kl 15.15) og seniorkino.

Passer ikke våre kinotider? 
Vi setter opp egne forestillinger for grupper 
på mer enn 20 stk

Vi tilbyr også pakker
for kurs, konferanse, 
møter overnatting mm.

Besøk oss på 
www.storenkulturhus.no
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Året 2016 har vært et artig sykkelår med ny 
etablering av egen klubb i Rennebu og med 
mange gode prestasjoner. Med nye klubb-
drakter har vi gjo rt oss godt bemerket langs 
veiene og i rittsammenheng. 

Vi startet året med å tilby nye klær i rennebu-
fargene som ble tatt veldig godt imot fra over 45 
som har bestilt i løpet av året. Nye bestillinger er 
mulig med jevne mellomrom via vår nettbutikk, 
åpningsperiodene publiseres via oppsinn.net og 
facebookgruppen.  Med å spre vår glede ved syk-
kel ble det arrangert en sykkeldag i Krokbekken 
for hele familien der de fikk prøve sykling via 
fine stier og klopper. Det hele ble avsluttet med 
pølsespising og bålkos.  7-10 sporten har ”leid” 
oss inn til 2 kvelder til å vise hva sykkelsporten 
har å by på, her ble vi møtt av mange glade og 
aktive unger.

Av gode prestasjoner i rittsammenheng så er 
det nok Per Stian Sanden Aune som har hatt de 
fleste overskriftene med mange gode seiere og 
pallplasseringer. En annen god prestasjon sto 
”oksen fra gunnesgrenda” for da Arnt Hårstad 
syklet inn på den knallsterke tiden 13 timer og 
40 minutter i Den store styrkeprøven. Men det 
er mange som har representert klubben godt i 
fra mindre ritt til både Mjøsarundt, Birken og 
Norgescupen i landevei.

Vi ønsker oss flere sykkelglade rennbygg og  
gode ambassadører framover. Nye planer for å 
samle en fin gjeng til noe med styrkeprøven og 
birken står for tur i 2017. Takker alle for en fin 
start for klubben i 2016 og vi vil nok få mange 
fine opplevelser på sykkelsete i fremtiden langs 
veier og stier.

RIL-sykkel, Arbeidsgruppa

Sykkelåret 2016

Per Stian  Sanden Aune

Skiskyttere på sykkelkarusell.
Fra v: Henrik Uv Værnes, Indre Halseth, 

Mathis Halseth, 
Vegard Uv Værnes, Håkon Halseth og 

Torbjørn Stuen.
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Vask bilen hos oss!

BILVASKMASKIN - 3 SELVVASKPLASSER
GRATIS BRUK AV STØVSUGER

“RENE BILER VARER LENGST”
Parafin - Propan - Rekvisita - Tilhengerutleie 

Kiosk - Dagligvarer - Varm mat - Ferske bakevarer

Mandag - fredag 06.00 - 24.00
Lørdag (sommer) 07.30 - 24.00
Lørdag (vinter) 07.30 - 22.00
Søndag 08.00 - 24.00

Drivstoffrabatt
på Coop- og Naf-medlemskort

Åpningstider

Blomster 
Leker – Gaver

tlf 72 42 74 45  – Berkåk, 7391 Rennebu

Tlf 72 42 71 50
sove@circlekeurope.com
Følg oss på Facebook

E6 Berkåk 

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

Brønnboring 
Biovarmeanlegg

Sanitæranlegg
Vannbåren varme 

Rehabilitering
Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Dameklær
Velduftende nyheter

fra Terrigeno
Såper, kremer, duftlys mm

Følg oss på facebook

Åpent man-fre 10-17 – lør 10-14
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Våren 2016 arrangerte vi 4 terrengløp. Vi 
startet på Frambanen der 52 ivrige barn stilte til 
start. Videre var det løp på Trollvang og Berkåk 
før vi hadde avslutningsløpet ved Granasjøen på 
Nerskogen. Det ble utdelt premier til alle de 69 
barna som hadde vært med en eller flere ganger 
på terrengløp. 

Samtidig som det var terrengløp på Berkåk ble 
det arrangert Mjuken Opp der 7 stk deltok i år.

Høsten 2016 deltok friidrettsgruppa på idrett-
skolens 7-10 sport. Denne gangen ute hvor det 

Friidrett

ble gjennomført lengdesprang,kulestøt og 60 
meter med  stor innsats av alle.

Vi i friidrettsgruppa er glad for stor deltakelse 
ved terrengløpene som blir arrangert og håper 
mange blir med også i 2017.

For RIL Friidrett
Eli Irene Grøtte
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SMN Regnskapshuset

BDO
Opdalingen
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Da er nok en flott fotballsesong for minifot-
ballen i Rennebu er over, også i år har det vært 
stor interesse rundt minifotballen i Rennebu. 
Totalt har det vært over 60 gutter og jenter født i 
2006-2009, fordelt på 7 minilag. 

Rennebu har stilt med 2 mixlag bestående av 
gutter og jenter født 2009. 2 mixlag bestående av 
gutter og jenter født 2008. 1 guttelag født 2007, 1 
jentelag født 2007, 1 guttelag født 2006 

Vi har også i år spilt i Gauldalserien, og møtt 
lag fra Oppdal, Singsås, Støren, Sokna og Budal.  
Fotballcuper er alltid et høydepunkt, og i år har 
vi deltatt i cuper på Lundamo, Kvål og Oppdal.

Vi avsluttet fotballsesongen sammen med 
fotballgruppa med felles tur til Lerkendal søndag 
23.oktober. Med alle spillere fra minifotballen, 

Minifotball

aldersbestemte lag, søsken og foreldre var vi 
over 200 rennbygger som tok turen til Lerkendal. 
Fordi om det ble et sjeldent tap for Rosenborg 
denne gangen, så ble det en flott avslutning på 
en flott fotballsesong. 

Vi håper interessen er like stor kommende 
sesong, og at alle er klar for en ny fotballsesong 
i 2017.

På vegne av alle lagledere/trenere, så takker 
jeg for årets fotballsesong.

For alle lagledere/trenere
Svenn Ove Vaagen
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Ønsker alle
en riktig god jul

og et godt nyttår!

Din lokale maler
for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

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

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

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!

Scootertransport
Brøyting og strøing

Ivar T Hoel
tlf 907 21 336
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Jenter 11 har i år bestått av jenter som er født 
i 2005 og 2006 og alle har spilt 7-er fotball for 
første gang. Jentene har hatt en flott sesong med 
mange jevne og spennende kamper, spesielt i 
høst. De har møtt lag fra både Oppdal, Midtre 
Gauldal og Melhus kommune. De har deltatt 
på to cuper i år, Lundamocup og Oppdalscup. 
Der har innsatsen, som på kampene ellers, vært 
upåklagelig. 

Treningsoppmøtet har vært bra, og laget har 
faktisk økt i antall spillere utover sesongen. På 
treningene har godt humør og skravling med 
venner vært like viktig som det fotballfaglige av 
og til, men jentene har vist stor fremgang i spille-
forståelse og ferdigheter i løpet av sesongen. De 

Fotball J11

har også vist en god vilje til å ikke gi opp dersom 
resultatet tipper feil vei. Det er en super gjeng 
med jenter.

Takk for en strålende sesong. 

Fra oss to trenerne
Ingvild Meslo og Endre Nordbø

Laget har bestått av Andrine Hage Bye, Ida 
Jerpstad, Lina Sørum Rise, Signe Meslo, Kaia Elise 
Pedersen Havdal, Runa Marte Skjolden, Anniken 
Grevstad, Sidra Mohamad Ramza, Ingelin Storli 
Aune, Julie Fjellstad, Anna Fjellstad, Ine Nordbø, 
Nora Ytterhus og Kristine Kleffelgård Stuen.

Fra venstre: Anniken, Nora, Anna, Ine, Lina, Julie, Kristine, Signe, Ida, Ingelin, Runa Marte, Andrine.
Ikke til stede: Kaia Elise
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Gutter 11 / 12 har vært en flott gjeng på 
omtrent 20 spillere denne sesongen. De har hatt 
felles treninger, men i serien har vi hatt et G11 
lag og et G12 lag. Begge lagene har gjennomført 
en kjempebra sesong, og det er veldig artig å se 
hvordan spillerne har utviklet seg både i forhold 
til individuelle ferdigheter og lagspill. 

Når det gjelder aktivitetsnivå ligger den vel 
noe over gjennomsnittet for denne gjengen. 
Dette skyldes vel at de fleste er forholdsvis ivrige 
på fotball, samt at trenere hører til i samme 
kategori. Vemund Angell har vært trener for 
12-åringene, mens Svenn Ove Vaagen har vært 
trener for 11-åringene. Begge bruker en god del 
av fritiden sin på guttene våre, noe både foreldre 
og spillere setter stor pris på.

I slutten av juni reiste hele gjengen til Røros på 
Bergstadcup, sammen med et stort støtteapparat 

Fotball G11/12

bestående av foreldre og søsken. Kjempeartig, 
sosialt og trivelig for både store og små, i til-
legg til spennende oppgjør på fotballbanen. 8. 
– 10. august deltok mange av spillerne på TINE 
Fotballskole, noe som var en fin oppkjøring 
til høstsesongen. I høst har begge lag deltatt 
på Domuscup på Oppdal og Sparebankcup på 
Orkanger. 

Som lagledere vil vi takke trenere og spillere 
for flotte opplevelser både på og utenfor fotball-
banen gjennom sesongen, og ikke minst takk til 
alle trivelige foreldre og andre støttespillere som 
stiller opp og heier på ungene våre. Vi gleder oss 
til fortsettelsen;-)

Gry Mari Røe og Mona Schjølset

G11 på Bergstadcup: Foran f.v: Runar Hovin, Vetle Elvegård, Magnus Løvrød, Even Sundsethaug
Bak f.v: Simen Breen, Jesper Vaagen, Peder Angell, Snorre Joramo, Ola Løkslett, Andreas Lund. 

Tener Svenn Ove Vaagen
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G12 på Bergstadcup: Foran f.v: Even Jerpstad, Sigurd Stuen, Jonas Eggan, Konrad Stuen
Bak f.v: Sindre Halland, Jonas Aalbu, Emil Angell, Steinar Rise, Mohammed Sheik. Trener Vemund Angell. 

Lina, Andrine, Signe og Ida 
fra J11 koser seg på RBK-kamp.

Felles sesongavslutning på 
Rosenborg-kamp med 200 store 
og små fra Rennebu tilstede på 
Lerkendal.
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 Astrid Frisør 
     - Dame og Herre -

Tlf 72 42 74 44
Granliveien 17, Berkåk

7391 Rennebu
Åpent mand – fred 08.00 - 16.00

Industriveien 4, 7391 Rennebu
Telefon  72 42 64 64

Din lokale rørlegger
Hytteprodukter gjennom hyttetorget

Varme- og sanitæranlegg  – Modernisering av bad

Varmepumper  –  Vann og energibrønner

416 56 996
www.rennebuhytteservice.com

kafé og bakeriutsalg
tlf 72 42 71 23

Åpningstider man-fre 10-16  –  lør 10-14

Sundset Transport
Sundset Dekkservice
Håvard Sundset tlf 906 57 710
haavard-sundset@hotmail.no

Varetransport
Berkåk-Trondheim-Oppdal hver dag

Dekk og felg

Stamnan, 7392 Rennebu

tlf 72 42 65 60/476 24 600
www.landbruksverksted.no

•  Produksjon og salg av «Terrengen»
•  Maskinering- og Sveiseverksted 
•  Service og reparasjon av traktorer,
 redskaper og småmaskiner
•  Dekkmaskin og leveranse av alle typer
 landbruks- og anleggsdekk
•  Olje og smøremidler og Aspen Motorsagbensin

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Mottak av kasserte kjøretøy og skrapmetall

Naturopplevelser og 
god trening!
Litjhauktjønna parkering:
Oppkjørt skiløype. Letteste utgangspunkt dersom du
skal gå på ski til selehuset ovenfor Ramssjøen.
Mange fiskevann og turalternativer.
Ånegga parkering:
“Lunt” turområde rundt Ånegga. Oppkjørt løype 
tilknyttet løypenettet til Nerskogen løypeforening.
Kort vei til Trollheimen
og like ved hovedveien om været blir dårlig.
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Vi startet sesongen med å være J11/J12 
sammen, men det ble til slutt så mange spillere 
at vi delte oss til J11 og J12.

Det har vært 9 jenter på J12. Vi har vært heldig 
å få lånt med oss ei jente fra Sokna og har på slut-
ten av sesongen lånt opp ett par spillere fra J11 og 
lånt ei frå året over på de siste kampene pga flere 
skader. Det har vært en utfordrende sesong hvor 
vi har møtt en del lag fra Trondheim som vi ikke 
mestret så godt, men den flotte sammensveisede 
gjengen har holdt humøret oppe uansett resultat 
og kjempet helt til kampens slutt. Vi hadde noen 
uavgjort og seiere mot lokale lag som var veldig 
jevne og spennende kamper. 

Jeg vil rose disse jentene høyt opp i sky for sin 
evne til å se, rose og støtte hverandre. Jeg har 
opplevd ett samhold som er helt fantastisk med 
denne gjengen.

Fotball J12

Vi avsluttet sesongen med overnattingstur i 
Leverdalen på Nerskogen og det ble langt på natt 
med skravling og latter. Nå gleder jentene seg 
masse til å komme sammen med 2003-jentene 
igjen neste sesong.

Tusen takk til foreldre som har vært god støtte 
på sidelinjen både på hjemme- og bortekamper

En ekstra takk til Ingebrigt Drivstuen som har 
vært en god støtte gjennom sesongen for meg i 
trenerjobben.

Trener, Marit S.Hoel

F.v: trener Marit S. Hoel, Liv Cesilie Rise, Mari Halland med Ina Nyhus på ryggen, Guro Ytterhus,
Kaisa Holm, Signe Meslo, Randi Oline Øverland, Ida Solberg, Malin Hoel Fellmann, 

Foran Anna Marie Drivstuen som keeper. Torild Eggan mangler på bildet. 
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Startet treningene rett over jul, med Cup på 
Tynset i mars som første mål. For mange en ny 
måte å spille fotball på, da banestørrelsen, og 
antall spillere var forandret. 9erfotball med off-
side, og ikke minst gutter som var ett år eldre for 
noen var en ny utfordring. Men etter både seier, 
uavgjort, og tap i innledende, reiste vi igjen til 
Tynset søndag, klar for B-sluttspill. Etter tidenes 
semifinale, der to spillere skulle taes av hvert 
minutt, til d kun sto igjen to utespillere + keeper, 
seiret Rennebu etter nærmere 10 min overtid. 
Desverre ble Nes/Ringsaker for sterke i finalen, 
så måtte ta til takke med en 2.plass, men en bra 
start på året uansett. 

                                   
VÅR

Vårsesongen startet med et skikkelig brak der 
Ålen ble sendt hjem me 8 mål mot, og humø-
ret til spillerne fra Rennebu på topp. Rennebu 
fortsatte å spille godt utover sesongen, med kun 
ett tap, og et par uavgjort, noe som holdt til en 
2.plass i 3 div. 

HØST
Høstsesongen ble det meldt opp to lag, et 9er, 

og et 7er. Det for at flest mulig skulle få spille mest 
mulig kamp. Fire 12åringer ble tatt opp i spiller-
gruppa for å hospitere, å etter litt forsiktig start 
på sesongen, kunne en ikke merke at de var ett 
år yngre. Rennebu fortsatte i samme spor som på 
våren, vant flere kamper enn de tapte, og endte til 
slutt opp med 2.plass både på 9er, og 7er. 

Fotball G14

HESSA CUP
Årets store begivenhet, Hessa Cup i Ålesund. 

Endelig cup med overnatting, og få møte lag en 
ikke spiller mot i serien. Sted for overnatting var 
Hessa skole, som lå på en øy utenfor Ålesund, 
hvor å alle kamper ble spilt. Veldig praktisk. 
Lurer å på om d var veldig mange Pokenmons 
på øya, for hvis d ikke ble spilt fotball, gikk alle 
spillerne med mobilen godt planta foran ansik-
tet. Innledende startet med et surt tap for hjem-
melaget Hessa. Men guttene, og en jente, tok seg 
sammen i neste kamp, og reiste kjerringa. Alle 
lag gikk videre etter innledende, og var dermed 
klar for kvartfinale søndags morgen. Kvartfinale 
ble avgjort i siste spilleminutt fordel Rennebu, av 
vår egen keeper som kom på bakerste stolpe. Må 
sies han ble brukt som utespiller i den kampen. 
Semifinale, og revansje mot Hessa. Rennebu 
styrte kampen fra start til slutt, og tok seg greit til 
finale med god hjelp fra mange tilskuere fra J14. 
Desverre ble Hødd for sterke i finalen, og måtte 
nok en gang ta til takke med en 2.plass.

Totalt sett en kjempeinnsats av samtlige gut-
ter, og ei jente. En fin gjeng å få lov til å være 
trener for.

Takk for i år fra trenerene Ola Halland, 
Christian Ilvang, og oppdame Bente Eggen 
Haugan (Prinsessa fra Innset).

Nybygg og rehabilitering av hytter og hus
Membran legging av tak etc – Lafting

Følg oss på
facebook
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Peder Sitter, Sokrates Dragset, Håvard Kvam, Sondre Haugan, Emilie Joramo, Marius Olufsen Lien,
Jo Krogstad, Vegard Uv Værnes, Troy Aron Ødegård, Andreas Lund, Øyvind Kristoffer Vognild, Iver Breen, 

Mathias Halseth og Jo Aas Skjerve

Vegard Uv Værnes, Mathias Halseth, 
Bente Haugan og Emilie Joramo 

koser seg på Hessa cup

G14 på vei til lunsj etter dagens første kamp.
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Vi har i løpet av sesongen vært jevnt over 
mellom 10 og 15 spillere på trening i alders-
gruppa 13-14 år. Vi har stort sett gjennomført to 
treninger pr uke i tillegg til kamp, hvor noen av 
treningene har vært felles med J17.

Spillformen for oss i år har vært 9-er fotball 
som da betyr spill med offside som og var et 
ukjent begrep for mange, så her ble læringskur-
ven rimelig bratt den første tiden. 

Vårsesongen ble resultatmessig tung for vår 
del med 8 spilte kamper og 8 tap med tildels 
store sifre. Motstandere da var Sokna, Gauldal, 
Trønder-Lyn i tillegg til en del bylag, og spillerne 
fikk vel et lite sjokk i første kamp når vi tapte 
20-0 borte mot Trond 2 på Lade :-)

Men vi jobbet godt og hadde god fremgang 
utover vårsesongen med godt oppmøte på tre-
ning og spillere som ikke mistet motet selv om 
målene rant inn. 

Litt av utfordringen her var at dette var jenter 
som hadde litt for lite tro på seg selv, og som 
også ikke hadde trent nok med ball (som ofte er 
gjennomgangsmelodien for jenter), men etter-
hvert som sesongen gikk så ble dette bedre og 
bedre. 

I høst ble det ny avdeling med stort sett ny 
motstand, og da fortsatte stigningen med seier 
mot Sokna i første kamp. I tillegg fikk vi 2 seire 
til pluss at vi i hver kamp var mye nærmere 

Fotball J14

motstanderlaget i prestasjon enn det vi var i vår-
sesongen. 

Vi avsluttet med å spille helt jevnt med Røros 
som da vant avdelingen så progresjonen gjen-
nom sesongen har vært veldig bra.

Ellers så deltok vi i slutten på august på Hessa 
Cup i Ålesund som også gjorde veldig godt for 
dette laget, og som var med på å gi flere av jen-
tene trua på seg sjølv med jevne kamper mot alle 
motstanderne som var med. 

Flere av jentene knakk noen koder da, og ble 
mye tryggere på seg selv resten av sesongen. 
Cupen var også en veldig positiv opplevelse med 
kjempefint vær og en fin opplevelse rent sosialt 
sett også som nok frister til gjentagelse.

Nå i høst holder vi på med én trening i uka i 
tillegg til at vi helga 25-27.november skal delta 
på en innendørscup i Trondheim, og det gleder 
vi oss veldig til. 

Jeg har da for første gang prøvd meg som 
jentetrener, som da har vært en ny og interes-
sant erfaring, mens Frøydis Olaussen har vært 
lagleder. I tillegg er det ei veldig engasjert for-
eldregruppe som har vært med og støttet oss 
først i motgang og etterhvert utover høsten også 
i medgang :-)

Hilsen
Magnar Gunnes

   

Oppvarming før en kamp på Hessa Cup:
Fra venstre: Anniken Holberg,  Marita Lund Moen, Mali Nygård, Victoria Asphaug, 

Hermine Rogogjerd (skjult bak Victoria), June Gunnes, Nora Svahaug, Hege Haugen, Ingrid Krogstad, 
Sigrid Torsdatter Uv og Sunniva Skjerve
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Laget som var med på sesongens første seier mot Sokna på Hovsmoen 17.08.2016:
Fra venstre: Anniken Holberg, Hermine Rogogjerd, Sigrid Øverland Kjeka, Victoria Asphaug, Ingrid 
Krogstad, June Gunnes, Mali Nygård, Sunniva Skjerve, Nora Svahaug, Sigrid Torsdatter Uv, Hege 

Haugen og Marita Lund Moen

Tatt etter siste kamp mot Røros 06.10.2016. Hederlig 2-1 tap mot de som vant avdelingen i høst.
Fra venstre: Hege Haugen, Hermine Rogogjerd, Ingrid Krogstad, Victoria Asphaug,

Anniken Holberg, Mali Nygård, Marita Lund Moen, June Gunnes, Sigrid Torsdatter Uv, 
Sunniva Skjerve og Nora Svahaug liggende foran.

I tillegg til disse nevnt på bildet har også Andrea Kleiven, Kaisa Holm, Maja Gotheim og Malin Vanvik 
deltatt på en eller flere kamper i sesongen.



Rennebu IL32

G16 startet meg regelmessige treninger like 
over nyttår, og talte etter hvert  20 spillere, noe 
som ga oss muligheten til å melde på lag i 11er-
serie og 7er-serie for vårsesongen. 7er-laget spil-
te 9 kamper i vårsesongen og møtte for det meste 
lag som var hakket bedre enn oss, ingen seire, 1 
uavgjort og 8 tap var fasiten etter endt vårsesong. 
11er-laget spilte 2.div og hadde 8 kamper i vår, 3 
seire, 1 uavgjort og 4 tap var fasiten for laget. En 
vårsesong med varierende prestasjoner og resul-
tater, der vi får gitt et godt trenings- og kamptil-
bud til alle sammen som er det absolutt viktigste. 

Skader og skolegang førte til at vi måtte trekke 
7er-laget til høstsesongen, 11er-laget fortsatte 

Fotball G16

i 2.div, 4 seire, 2 uavgjort og 3 tap viste et lag i 
utvikling og 4-1 mot Oppdal på bortebane ble 
høstsesongens høydepunkt. 

Laget har i oppkjøringa til sesongen, og i 
sesongen, lagt ned betydelig antall trenings-
timer. Dette betyr at vi har utviklet oss som 
enkeltspillere og lag. 

I mars deltok laget på Tynset-cup, en innen-
dørs kunstgrasturnering.

Vi ønsker å takke alle som på en eller annen 
måte har bidratt rundt laget i sesongen 2016.

Gry, Magnar og Olav.

Bak f. v: Jonatan Viggen, Tarald Tømte Lium, Håkon Halseth, Eivind Haugen, Kristian Emstad Bø,
John Ivar Dahlshaug, Eivind Eggen Haugan, Even Almås, trener Olav Stavne.

Foran f.v: Henrik Uv Værnes, Torbjørn Stuen, Mads Renander, Ole Gunnes, Ola Håker Stavne,
Harald Rogogjerd, Ola Gjermundson Kvam.
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Av de store turneringene er det Norway-cup 
som har vært mest besøkt av Rennebu IL, men 
vi har flere ganger hørt hvor bra Dana-cup er, 
og derfor, etter å ha fått grønt lys fra foreldre-
gruppa, bestemte G16 seg for å delta. Dana-cup 
arrangeres i Hjørring lit sør for Hirtshals, og 
lørdag 23.juli satte de fleste av oss kursen mot 
Danmark. Vi sjekket inn hos Skagen strand som 
viste seg å være et veldig bra sted å bo for et lag 
som deltar på fotballturnering. Fine leiligheter, 
strand, fotballbane og basseng gjorde at store og 
små trivdes godt, og noe av suksessfaktoren er at 
spillere, foreldre og søsken bor sammen-Veldig 
sosialt! Feriesenteret ligger ca 40 min kjøring fra 
baneområdet, så det ble i overkant mye kjøring 
til og fra kamper. 

Dana-cup var virkelig en positiv opplevelse, 
veldig fine baner, korte avstander mellom bane-
ne, lite stress, samt at Danmark er et fint ferie-
land gjorde at vi trivdes veldig godt. Vi spilte 3 
kamper innledningsvis, motstandere var Viking 
(seier), HSV FB (tap) og ÅIF-Borre IF (uavgjort), 
noe som ledet oss til B-sluttspill. I 1/32 finalen 
møtte vi Ottestad som vi hadde god kontroll på 
og vant 4-2. I 1/16 finalen møtte vi Cop Colombia 
Internaciona, noe som ble det sportslige høyde-
punktet for vår del. Cop Colombia var antagelig 
et sammensatt lag av noe slag og kampen bølget 
fram og tilbake. Det var 2-2 etter ordinær tid og 
kampen måtte avgjøres på straffespark, og våre 
gutter, med Jonathan i spissen, gjorde jobben 
og vant 4-3 slik at sluttresultatet ble 6-5. Veldig 

Dana Cup 2016

spennende og det var nok bare hundene som 
hørte mødrene en periode av kampen. I 1/8 fina-
len ble det tap mot vertsklubben Hjørring.

Tilbake til kampen mot Cop Colombia og der 
fikk vi føle litt på hva fotball betyr for de. Norge 
er en vintersportsnasjon og vår idrettskultur er 
sterkest knyttet til langrenn, skihopp, skiskyting 
m.fl. I Sør-Amerika er fotball ikke bare kultur, 
det er religion. Det er nesten uforståelig for oss 
hvor sterkt fotballen står i disse landene og hvil-
ke følelser som ligger bak, noe som kom sterkt til 
syne etter kampen. Etter å tape en 16-delsfinale 
i et B-sluttspill i Dana-cup, bryter spillerne fra 
Colombia fullstendig sammen og er nærmest 
utrøstelige etter kampen. Vi fikk de heldigvis 
etter hvert på beina for et felles lagbilde.

Vår erfaring med Dana-cup er veldig god, så 
god at G16 allerede er i gang med å planlegge 
neste års tur. Vi har som ønske at alle spillere 
i fotballgruppa skal oppleve Dana-cup og/eller 
Norway-cup i løpet av alderen 15-16 år. Vår stør-
ste utfordring når det gjelder Dana-cup, er at det 
ikke tilbys 7er-fotball, noe som dessverre eks-
kluderer de fleste jentelag i Rennebu. Her mener 
jeg vi må være kreative og løsningsorienterte slik 
at Dana-cup også blir et reelt alternativ for vår 
jentespillere i framtida.

Det æ luggumt å vårrå rennbygg i Danmark!

Olav

www.hallandcamping.no

Berkåk, 7391 Rennebu
tlf 905 39 121

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439



Rennebu IL34

VISSTE DU AT KRAFTLAGET BIDRAR MED
NESTEN EN HALV MILLION KRONER 
TIL LAG OG FORENINGER HVERT ÅR?

Det gir god energi til unge skiløpere, ivrige fotballspillere
og entusiastiske håndballspillere! 
Levende bygder er viktig for Kraftlaget!

krk.no   I   72 42 80 00



Rennebu IL 35

Rennebu har sesongen 2016 deltatt i serie med 
et J17-lag, mot tidligere J16. For å i det hele tatt 
kunne stille lag, har vi hatt med spillere fra fire 
årganger, derav kun en 1999-modell, fire 2000-, 
fire 2001- og en 2002-modell. I tillegg har vi lånt 
spillere fra J14 når det har vært lite egne spillere.

Sesongen startet med treninger innendørs 
sammen med J14, der Mattias og Magnar delte 
på treneroppgaven. Da kunstgrasbanen var klar 
til bruk, flyttet vi ut, og hadde en fellestrening og 
en egen trening i uka. 

Vårserien startet tidlig; allerede 12.april ble 
første kamp sparket i gang. Vi spilte kampene 
våre mot lag fra Nord-Østerdal, så det var nok 
noen som måtte legge om til vinterdekk igjen 
for å kunne kjøre på bortekamp. Resultatmessig 
gikk vårsesongen veldig bra, da det var bare 
Tynset som slo oss.

For å kunne spille høstsesongen, måtte vi 
skifte avdeling. Keeper Anita og Karen flyttet for 
å gå videregående skole, og da ble det håpløst 

Fotball J17

å komme seg hjem midt i uka, for så å dra oppi 
Østerdalen på kamp. Løsningen ble da å spille 
mot lag rundt byen. Nå ble motstanden tøffere. 
Tydelig at de andre har flere spillere på flere lag 
å ta av. Det ble flere tap enn seire, og vi endte til 
slutt nest sist på tabellen. Til tross for mange tap, 
var det mye bra spill og godt humør hos jentene. 

Da er nok spillerkarrieren i Rennebu over 
for de eldste jentene, etter seks og sju år uten 
opphold,siden de startet på J12. Litt vemodig 
kanskje, men lykke til videre i eventuelle andre 
klubber.

Takk til alle foreldre og andre som har stilt 
opp som sjåfører, kaffekokere, kakebakere og 
heiagjeng. Og tusen takk til J14-spillerne som 
har stilt på kort varsel når det har vært mannefall 
i egne rekker.

Jorid Hinsverk, lagleder

Bak f.v: Karen Rogogjerd, Amalie Hovin, Anita Øverland, Mirja Renander, Ingrid Jerpstad
Foran f.v: Therese Eggan, Emilie Joramo, Kristi Nyhaug, Ingeborg Smestu Holm
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Ovenstående viser at Rennebus A-lag har hatt 
en nokså tung sportslig sesong i årets 5. divi-
sjon avd. 4. Etter jevnspilte treningskamper før 
seriestart, gikk turen til Trondheim i første seri-
erunde. Det endte heller dårlig, etter som Nidelv 
sendte de oransjekledde hjem med det som etter 
hvert skulle vise seg å bli årets største tap.

Avdelingsfavoritt Orkanger ble som ventet for 
sterke i kamp nummer to, men spillemessig var 
det klar forbedring, så da Oppdal var motstander 
i tredje serierunde, øynet vi sjansen til årets før-
ste poeng. Slik gikk det ikke. Rennebu var i store 
deler av kampen det beste laget, men det endte 
med tap 4-3, der seiersmålet symptomatisk nok 
kom i sluttsekundene.

Kort oppsummert kan man si at resten av 
sesongen i stor grad ble preget av jevnspilte 
kamper, som ofte endte med knepne tap. Det 
som kunne vært stang inn, ble som regel stang 
ut, noe som til slutt endte med at vi bare hadde 
KIL/Hemne 3 og Sokna bak oss etter ferdigspilt 
sesong. En slutt-tabell lyver sjelden, så alt i alt 
må vi bare innse at nedrykket er fortjent.

Spillegruppa er likevel ved godt mot, og i skri-
vende stund signaliserer de aller fleste at de fort-

Menn senior

Tabellen
 Lag S P
1  Orkanger 18 40
2  Oppdal 18 38
3  Svorkmo 18 33
4  Støren 18 32
5  Rindal 18 30
6  Nidelv 18 30
7  Kolstad 2 18 29 
8  Rennebu 18 17
9  KIL/Hemne 3 18 15
10 * Sokna 18 0

satt ønsker å kle seg i oransje og svart. Det snak-
kes også om comeback fra tidligere spiller(e), 
så det er en optimistisk gjeng som snart starter 
oppkjøringen til neste års sesong i 6. divisjon.

Mye tyder også på at laget får treningstid i fot-
ballhallen på Storås, noe som er med på å sikre 
en bedre oppkjøring gjennom vinteren, enn det 
vi hadde før denne sesongen. Godt oppmøte og 
kvalitet på treningene, er nøkkelen til gode pre-
stasjoner når poeng skal deles ut , og mitt inn-
trykk er at spillegruppa gyver løs på en ny sesong 
med fornyet optimisme. 

A-laget arrangerte i høst fotballavslutning i 
klubbhuset på Frambanen. Her ble Jo Andreas 
Flå kåret til årets spiller, Stian Sandhaugen 
fikk pokalen som årets toppscorer, mens Jørgen 
Hoels frisparkperle mot Oppdal ble stemt frem 
som årets mål.

Trener Svend Didrichsen, assistert av vår 
hjemvendte sønn Håvard Hårstad Meslo, lag-
lederne Stian Sandhaugen og undertegnede vil 
også takke publikum for årets sesong. De møter 
opp i med og motgang, og støtter laget selv når 
det butter imot ute på banen.

Billettør og altmuligmann Lars Rokkones, 
speaker Eivind Flå, banemestrene Ivar T. og 
Jørgen Hoel, og Even Sæther og Arnolf Hårstad 
som sørger for snorrette streker på Frambanen, 
fortjener også en stor takk for det uvurderlige 
arbeidet de utfører for laget. Det gjør også for-
eldre og (eventuelle) kjærester som sørger for 
inntekt gjennom salg av kaffe og kaker i kiosken 
på hjemmekampene. 

De som ikke her er nevnt, er heller ikke glemt; 
tusen takk til dere alle for innsats og engasje-
ment.

 Hilsen (avtroppende) lagleder Jan Inge Flå
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Berkåk, 7391 Rennebu, 
tlf 72 40 22 00/ 918 30 075 – gunnar@lhbe.no

Byggentreprenør
Fundamenteringsarbeid

for hytter og hus

Industribygg

Offentlige bygg

Landbruksbygg 

Rehabiliteringsarbeider

Mobilkran

Vi dreier takåser
for salg

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Vi bygger din drømmehytte

Det ble ikke så mye å juble over for A-laget denne sesongen, men her finner i hvertfall Christian Ilvang 
veien til nettmaskene etter et perfekt hodestøt i en kamp på Frambanen. Foto: Jan Inge Flå
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stolt sponsor

Lokal drivkraft

oxygen.no
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4-6 sport og 7-10 sport er godt i gang med 
årets sesong. På torsdager er det mange barn i 
Rennebuhallen i full aktivitet, og de voksne som 
er med prøver å gjøre det mest mulig allsidig 
for barna. De eldste barna har fått prøvd seg på 
friidrett, sykkel og håndball hittil i høst, og de to 
siste gangene før jul skal de få prøve seg på taek-
wondo. Det blir spennende!

I tillegg kan barna ta med seg familiene sine 
i bassenget på Oppdal noen utvalgte lørdager. 
Dette vil det også bli mulighet for til vinteren. 
Plan for aktivitet finnes på vår facebookside. Alle 
barn født fra 2007 til 2012 er velkommen til å 
prøve seg hvis de har lyst å se hva idrettskolen 
er. Velkommen til Rennebuhallen på torsdager. 

Ingvild Meslo

Idrettsskolen

Artig å være kun jenter på laget for første gang. 
Mari, Sara, Ane, Lone og Torunn.

 4-6 sport med full aktivitet.

Minihåndball.
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Og våre faste annonsører
på skiskytterstadion:

Rennebu kommune
Berkåk Veikro
Oppdal Bygg
Rennebu Dører
Rennebu Snekkeri
Lund Hyttebygg
Rennebumartnan
Mediaprofil
LH Bygg Entreprenør
EE Rørlegger’n
Sande Hus og Hytter
Esso - Korsen Autoservice
Gjensidige Oppdal Rennebu
Coop Prix Berkåk
Circle K E6 Berkåk
Sparebank 1SMN
RennebuSmia
Berkåk Bil
Rennebu Maskin
Kraftverkene i Orkla

Sponsor av tråkkemaskina 
på skisporet.no: Berkåk Veikro

Vi takker våre
hovedsponsorer:

Skigruppa



Rennebu IL 41

Etter mange år med anleggsaktivitet har vi i 
sommer og høst kun hatt fokus på det sportslige. 
Miljøet i skigruppa er lite men godt, og vi har 
hatt mange fine treningsøkter både i Rennebu 
og utenbygds. Særlig verdt å nevne er ei uke med 
kombinert ferie og trening på Sjusjøen. Her var 
det både sportslig og sosialt fokus, og i tillegg 
byliv med shopping og kino i Lillehammer.

Arne Per Bjerkås og resten av løypegjengen 
kjører ikke bare tråkkemaskin om vinteren. De 
vedlikeholder også løypenettet i løpet av som-
meren - og det er viktig å være ferdig før elgjakta 
begynner! En liten rapport fra denne solide dug-
nadsgjengen følger her:

Igjennom sommeren og høsten er det foretatt litt 
vedlikehold og små forandringer på turløypenettet. 
Skigruppa fikk donert ca. 40 hesjstaur som kom godt 
med som merking i Burenntraseen. Rydding er også 
helt nødvendig da løvskogen veks veldig fort i enkelte 
deler av løypenettet. Det er vel et ønske om en runde 
med gravemaskin,men dette må tilpasses årstid og 
føre.

Videre har vi tatt sikte på ei løype fra Burenntraseen 
og til Ilbogen som kan bli tilknyttet ei løype fra 
Dragset i Midtre Gauldal,dette blir ei sammenheng-
ende løype på ca.2 mil. Samarbeid over kommune-
grensene er viktig i disse dager. Svein Pedersen har 
vært en god bidragsyter sammen med Ole Knutsen 
for å få på plass denne traséen. Vi fikk prøvd traseen 
til Ilbogen siste sesong, det vil nok bli ei løype vi vil 
kjøre mot vinterferie og påske.

Vi må nevne spesielt at grunneierne i områdene 
der vi kjører løyper har vært svært positive til løy-
pelegging over eiendommene, det har blitt felt større 
trær som vi har brukt til brubygging over enkelte 
bekker, dette har aldri vært noe problem.

Rennebu Kommune har gjordt viktige vedtak i 
forbindelse med utskifting av løypemaskina.

Dette er vi svært godt fornøyd med,vi fikk den 
nye maskina på plass i januar og fekk god utnyttelse 
i resten av sesongen. Nymaskina var ei demomaskin 
som hadde gått ca. 500 timer, og det er ei maskin 

Skigruppa

med større motor, men som samtidig er mer miljø-
vennlig. Vi håper at lokalt næringsliv og brukere av 
løypenettet kan være med på dette spleiselaget, slik 
som de har vært det mange ganger før.

En ny sesong står for døren,og vi håper at løype-
gjengen kan tilby fine skispor også denne sesongen.

 
På vegne av gjengen,  Arne P 

Når snøen kommer så vil det som før være 
mulig å følge med på skisporet.no for å se når 
løypene er oppkjørt. ”Skisporet” finnes også som 
en app som gjør det enkelt å holde seg oppdatert.

Det er ikke bare på Berkåk det er fine skiløy-
per i Rennebu. Hvert år oppdaterer Rennebu 
kommune et skiløypekart som viser alle løyper 
og flere av disse er også med i ”Skisporet”-
systemet. Det er ikke få mil du kan gå på ski i 
oppkjørte spor i Rennebu uten å gå i ”dine egne 
fotspor”!

Sesongen vil inneholde alle våre faste akti-
viteter og arrangement. Poengrenn, Burenn, 
Larsrenn og Mjuken Grand Prix er alle arrange-
menter som først og fremst har fokus på idretts-
glede og bredde. Vi ønsker derfor alle hjertelig 
velkommen til å være med - enten som delta-
gere, publikum eller som en del av vår trivelig 
arrangørgjeng!

For Skigruppa
Kjetil Værnes

Jo Krogstad i svevet
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Sykkeltur på Sjusjøen;
Håkon Halseth og Henrik Uv Værnes er 

gentlemen og sørger for væskepåfyll til Ingrid Stuen.

Artig å treffe Johannes Thingnes Bøe på stadion. F.v. Simen Hårstad, Indre Halseth, Martin Smestu Holm, 
Torbjørn Stuen, Guro Ytterhus, Torild Eggan, Henrik Uv Værnes, Stine Hårstad, Jonas Uv Værnes, Johannes 

T. Bøe, Vegard Uv Værnes, Ingeborg Smestu Holm, Sigurd Stuen, Mathias Halseth.

Fullt trøkk fra start! Vegard Uv Værnes
(startnr 10) på rulleskiskytterrenn i Trondheim.

Torbjørn Stuen (startnr 3) og Mathias Halseth 
(startnr 7) på rulleskiskytterrenn i Trondheim.
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Håkon Myrmo (med ryggen til kamera) og 
Torbjørn Stuen på langtur i myra.

Nok ei intervalløkt er over.  F.v. Martin Smestu Holm, Indre Halseth, Mathias Halseth, Ingrid Stuen,
Henrik Uv Værnes, Simen Hårstad, Håkon Halseth og Torbjørn Stuen.

Vegard Uv Værnes og Mathias Halseth
på samling i Molde.

Kveldstur til Mjuken.
Guro Ytterhus, Torild Eggan, Jonas Uv Værnes, 

Stine Hårstad og Kjetil Værnes.
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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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J10:
Høsten 2016 startet det 22 ivrige og lærevil-

lige jenter på jenter 10-laget. Vi måtte vente litt 
med å starte i gang treningene pga renoveringen 
i hallen, så når det endelig var klart for å sette i 
gang, var jentene kjempeklare! Siden håndball-
gruppa er så heldige å ha så mange interesserte, 
måtte vi dele denne gruppa opp i to lag.

Vi trener i hallen hver onsdag i en og en halv 
time. Lagene vi spiller mot er Sokna, Hovin, 
Melhus, Leik og Oppdal. Fram til nå har vi hatt 
bare 2 kamper hver.

Håndballgruppa

Vi prøver å fokusere mest på at det skal være 
artig å holde på med håndball, og å ha det mor-
somt sammen og minst mulig på resultater. Som 
ei sa på sist trening; ”Jeg gleder meg sykt til neste 
kamp”. Hun hadde startet sin håndballkarriere 
med å tape sin første kamp, men som hun hadde 
sagt til mammaen sin etter kampen, det gjorde 
ingenting for hun hadde hatt det kjempeartig!

Så får vi håpe denne håndballgleden varer!

Ann-Helen/Janne, Gunhild/Hege

Flotte jenter som utgjør dagens J10-stall og fremtidens håndball i Rennebu. 
Håper dere får mange gode og morsomme treninger sammen i mange år framover!

Endelig er kampsesongen i gang! En etterlengtet og noe sen treningsstart ble det også, men ingen 
sure miner da vi endelig kunne innta en flott og lys nyrenovert Rennebuhall!

Vi har denne sesongen 6 lag som spiller sine kamper i følgende serier: J10 (2 lag), G11, J12, J14 
og damelaget som spiller sine kamper i 5.divisjon. I tillegg har vi som vanlig håndballtreninger med 
Idrettsskolen, som også sender lag til minihåndball-turnering på Orkanger. Det lover bra for etter-
veksten, og vi er lysten på å gi denne gruppa et enda bedre håndballtilbud fra neste høst av. Følg 
med, følg med!!

Les videre hva hvert av laga forteller om status pr medio november:
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Vi setter pris på dugnadsånd og engasjement.
Derfor støtter vi Rennebu IL
• Hovedsponsor til hovedlag og alle underavdelinger
• Støtter rulleskiløype og tråkkemaskingarasje
• Personlige sponsorkontrakter for deltakere på nasjonalt nivå
•  Talentstipend

Støttespilleren
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G11:

Vi er en trenings glad gjeng med 12 gutter i 
alderen 10-12 år som møtes hver tirsdag i hallen. 
I år er vi så heldige at vi har fått May Jorid Nyhus 
Vaagen som trener. Vi lærer masse og alle har et 
ønske om å trene enda mere. Ingebrigt Drivstuen 
og Kenneth Løkslett er oppmenn for laget.

Sesongen 2016/2017 så spiller vi kamper mot 
lag fra Trondheim og omegn, det laget som er 
lengst unna bykjernen er Hitra. Vi setter pris på 
mye publikum som lager masse liv og røre på 
tribunen og tilbake kan det vanke både smellkyss 
og andre ablegøyer. G11 er en gjeng med masse 
godt humør, godt kameratskap og som viser høy 
lagmoral når vi er på kamp. Vi ønsker å vise at det 
å spille håndball gir et godt sosialt miljø og at latte-
ren sitter løst. Det kan lett bli kjappe kommentarer 
som får frem smilet både blant guttene og lederne 
på benken. Mottoet er at vi skal ha det gøy både 
på trening og kamp, samtidig som at vi kan være 
seriøse når det gjelder.

Kenneth

J12:
Vi er 16 glade og litt gale jenter som møtes på 

trening to ettermiddager i uka. Vi er de beste J12-
spillerne Rennebu har, og vi vinner over alle! (Vi 
har vunnet 2 av 2 kamper, så det så☺) Vi gleder 
oss til alle kampene som kommer, og vi må sik-
kert tåle noen tap. Vi pleier å omfavne hverandre 
etter hver kamp, så det skal gå bra det også. Alle 
på laget har bra humor og vi er bestevenner som 
prøver å ta godt vare på hverandre. Alle gjør sitt 
beste på trening, og vi gir absolutt alt på hver 
kamp! Alle på laget liker å tulle egentlig, men vi 
kan også være ordentlig seriøse. Vi synes vi har 
veldig gode trenere og oppmenn. Berit, Kristin 
og Ragnhild er passe strenge og veldig ivrige. Det 
liker vi! Noen ganger er Sigrid (Svahaug) med oss 
for ekstra keepertrening, og en tirsdag i måneden 
får vi besøk av Meldalstrener Lisbeth Skjevdal. De 
lærer oss mye, og dere må gjerne komme oftere!

I vår serie er det 8 lag med fra Melhus/Gimse i 
sørenden, og videre oppover Gauldalen møter vi 
Støren, Ålen, Røros 1, 2 og 3, Tynset og Alvdal. 
Vi er veldig lei oss for at Oppdal og Hovin måtte 
trekke lagene sine. Håper de kommer sterkt til-
bake med nok spillere senere, for det er ingenting 
som er mer morsomt enn å slå Oppdal!

Hilsen alle oss 16 på J12☺
J12 trener på spill med linje og å sette sperre.

G11 på trening i Rennebuhallen.
Foto: Laila Svahaug
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J14: 

Jenter 14 består denne sesongen av 13 stk 
treningsglade jenter født i 2002/03, godt repre-
sentert fra flere deler av bygda. ☺ Trenere denne 
sesongen er Janne Eggan og Astrid Einum.

Det er en ivrig og positiv gjeng jenter som 
møter til trening to ganger i uka, med mye hånd-
ballglede og godt samhold seg i mellom. I tillegg 
til de to faste treningene pr uke, har de også ei 
ekstra ressurstrening en gang i måneden med 
innleid trener fra Meldal, noe vi tror oppleves 
som et nyttig og spennende supplement. 

J 14 har så langt (pr medio november) spilt 
tre kamper, med to seire og et tap, og sports-
lig viser jentene som lag allerede fremgang fra 
oppstarten i høst. Med fortsatt jevn og iherdig 
innsats, humør og spilleglede, tilført en ekstra 
dose «råskap» og selvtillit, lover det til å bli en 
god sesong, både sportslig og sosialt! ☺

Hanne Krogstad og Solfrid Skjerve 
(oppmenn) 

Glimt fra damelaget

J14: En glad og sterk spillerstall sesongen 2016-17!

Trener Olaug Knutsen leder laget som består av spillere fra Rennebu og Oppdal.
Pr 27.11 topper de 5.divisjon avd 02, men med flere kamper spilt enn de laga som følger.
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Håndball
er gøy!

TAKK gode sponsorer 
for idretten i Rennebu!

Meldal Sparebank
Kraftlaget
Intersport Oppdal
KVO 

For at vi skal kunne drive denne herlige spor-
ten, er vi avhengig av inntekter. Alle lags spil-
lere med god hjelp av foresatte har også denne 
høsten solgt dopapir og tørkepapir til inntekt for 
klubben. Dette er en av de faste og største inn-
tektspostene, og vi takker alle dere som kjøper 
papir fra håndball-familien! Nye sjanser neste 
høst.  (Vi har et lite restlager av tørkepapir, så ta 
kontakt med leder om du ønsker å kjøpe ☺)

Denne sesongen er vi så heldige å låne 
Meldalstrener Lisbeth Skjevdal en tirsdag i 
måneden. Det er J12 og J14 sine spillere, og alle 
trenere i klubben, som får gleden av å ha henne 
som inspirator disse kveldene. Hun har en stor 
«verktøykasse» full av morsomme, effektive og 
gjennomtenkte øvelser, og det er en fryd å se 
og oppleve hvordan en dyktig og erfaren trener 
tenker og handler. Vi er veldig takknemlige for 
denne gaven fra Meldal, og vi skal gjøre det vi 
kan for å videreutvikle dette. 

I tillegg lånte vi også denne høsten vår «egen» 
Arne Martin Hårstad til «kick-off»-samling for 
J12, J14 og damelaget. I tillegg møter han opp 
på damelagstreninger jevnt og trutt, og også på 
noen kamper når han allikevel er i Rennebu. Arne 
Martin er også en slik kapasitet som bare øser ut 
håndballglede og kunnskap som man sjelden 
møter i en liten breddeklubb som Rennebu.  
Kanskje kan vi utvikle dette også videre? Vi får se 
hva fremtiden bringer. Det er ingen tvil om at det 
hjelper å fylle på med kompetanse; det blir enda 

morsommere for spillere og trenere. Vi er spente 
på fortsettelsen og hva vi kan få til sammen.

Men la oss understreke til slutt: Det er alle 
våre hverdagshelter som gjør klubben og moroa 
mulig! Trenere og oppmenn med utallige timer 
i hallen, foresatte, spillere, familie og venner 
som fyller tribunene, selger og betaler inngang 
og kaffe: TUSEN TAKK ALLE SAMMEN! Ingen 
nevnt og ingen glemt er kanskje en floskel, men 
vi våger oss ikke utpå med noen flere navn da vi 
er avhengig av hverandres innsats alle sammen. 

Håndballgruppa vil med dette ønske alle lesere 
ei riktig god jul og velkommen i Rennebuhallen 
utover etterjulsvinteren. Hvis dere planlegger 
godt så rekker dere både en skitur og et par-tre 
håndballkamper i løpet av helga. Følg oss på 
facebook, håndballgruppa i Rennebu, og last 
gjerne ned appen Min Håndball dere som vil ha 
alle kampene på kalenderen.

Med hilsen
Styret i Rennebu Håndball: 
Janet Gunnes (sekretær), 
John Olav Stavnesli (kasserer), 
Gunn Elin Grande (nestleder), 
Evy-Ann Ulfsnes (materialforvalter), 
Astrid Øverland Kjeka (foreldrekontakt), 
Frode Halland (trenerkontakt), 
Tor Gunnar Uv (varamann), 
Ragnhild Løvseth Øverland (leder). 

Vil du ha respekt,
må du vise respekt!
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Gjesteskribenten
– Erling Magnar Kvam
Å bli utfordret av Vebjørn Rodal som gjes-

teskribent i medlemsbladet var ei overraskelse, 
men takk skal du ha. Det viser seg hvilken per-
sonlighet Vebjørn er, med interesse for rekrutte-
ring og trening på så vel klubbnivå som verdens-
nivå. De forskjellige måtene som før var brukt for 
best mulig framgang og resultat, sett i perspektiv 
til dagens tilrettelegging og trening. 

For min del var bygging av små hoppbakker 
og hopping i Gunnesgrenda starten på skiidret-
ten. Vi hadde flere småbakker, Søgardbakken, 
Midtmelbakken, en liten bakke straks ved gar-
den til Arnt (Hårstad), og Rønningan som var to 
bakker bygd av RIL. 

Jeg likte å lage bakker, men var ikke noe 
hopptalent. Mitt første hopprenn var i Soknedal, 
sammen med Bjørn Norheim og faren midt på 
60-tallet. Siste renn var i Knyken, i mellombak-
ken 30-40 meters bakke. 

Magnar Langklopp, Ove Einar Drugudal, 
Magnar Hårstad, Martin Bøe og Arve Bakk var 
med og hoppa bra. Etter at konkurransen var 
ferdig, foreslo Magnar Hårstad at vi skulle prøve 
Storbakken (ca. 60 meter). Høg fartsbru og en 
alt for stor bakke for meg! Jeg var livredd, men 
prøvde å ikke vise det fram. Jeg ble stående igjen 
til slutt på toppen, drista meg i veg, skjelven i 
knea - men hoppa. Det ble ikke noe mer hop-
ping etter dette. 

Mitt første langrenn var på Sandbrekka. 
Arrangert av FRAM og Ungdomslaget. Det var 
hopp og langrenn fra 7 år og oppover. Før pre-
mieutdelingen var det film inne i Sandbrekka. 
Dette var stas.  

Det er to episoder jeg husker svært godt: Ivar 
Gorset stilte i hoppbakken med dårlig smurte ski. 
Skia stoppa opp før hoppkanten. Da tok dom-
merne affære og Erik Gunnes og Ola Myrmo 
løfta Ivar fra hoppet og ut i unnarenna og slapp 
han ned på 9,5  meter. Det ble premie på alle. 

Den andre episoden var litt senere, trur jeg 

var 12 år. Det var bløtt klisterføre og løypa  starta 
bak Sandbrekka, nedenfor Teihåggåbakken, gikk 
deretter over elva (is på Orkla da), ned hvor Stig 
Aron Frøseth har motorcrossbanen sin og opp 
igjen forbi Per Ivar Stavne og deretter til mål. Jeg 
hadde ikke det store utvalget av skismurning og 
smurte med klistervoks, og det vart bakglatte ski. 
Da kom Magne (Myrmo) som da hadde begynt 
å bli en kjent skiløper. Han tok tak i skia mine 
straks før start og smurte om til rød-rosa klister. 
Skia ble gode og jeg var stolt over å få smurt skia 
av Magne. Ja det å få hjelp og oppmerksomhet 
fra kjendiser eller presse er en fin inspirasjon 
for idrettsungdommen. Her har Vebjørn hjulpet 
mange videre. 

I ungdomsårene (1967-1969) var Torbjørn 
Sande og jeg ganske jevngode på 5 km lang-
renn, men 10 km syntes Torbjørn ble for langt, 
og trappa ned. Torbjørn var også god i hop-
ping, men det var fotballen som ble hans gren. I 
Gunnesgrenda var det alltid skispor. Arnt og jeg 
hadde vår 3 km løype. Det var før lysløypa ble 
bygd. Etter snøfall gikk vi opp hovedsporet, og 
deretter ett spor på hver side til stavene. Da ble 
det brukbare forhold for å trene diagonal og fart. 
Det første skutersporet ble oppkjørt av Ludvik 
Killingberg oppå Moan hos Arnt, 3 km. Ludvik 
var hjelpsom og opptatt av at Magne og vi yngre 
hadde faste treningsspor. Den jula Magne vant 
Monolittrennet i Frognerparken første gang, 
kom det et stort snøfall i Rennebu. Magne hadde 
ett «langkjørspor» fra Gruva og innover forbi 
Slette. Dette måtte være klart til han kom hjem. 
Alle Gunnesbygger vart utkalt for å gå opp spor. 
Eiliv Grut tror jeg også var med. Året etter kjøpte 
Magne skuter og idrettslaget sporer. Eiliv ble løy-
pekjører. Dette var revolusjon!

Gruva, Skaumsjøen, Døvatnet var viktige 
treningsløyper når snøen kom på senhøsten. 
Her skulle vi «gå oss innpå skia att» etter bar-
markstreninga var ferdig. 
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I 1973 var første treningssamling på snø i regi 

av skikretsen, avholdt på Dombåstun trenings-
senter. Stor stas for oss kretsløpere å være på 
samme samling som Grønningen, Brå, Myrmo 
og unggutten Aunli. Mens vi var på Dombås 
fikk vi beskjed om 10 cm nysnø på veien Gruva–
Døvatnet. Kanskje fikk vi prøve skia hjemme. 
Det var litt for lite snø, men vi la på kjetting på 
min første bil, en rød Escort varebil, laga en snø-
plog uten front, drog plogen baklengs etter bilen 
og samla snøen midt på veien. Skispor ble det 
fra Nygardssetra til Døvatnet og joggeskoa ble 
satt bort. Det ble mange langøkter i denne løypa 
i flere år. Vi ble litt irriterte når det kom traktorer 
på veien når det var fint spor, men vi hadde da 
ikke spurt om å få bruke veien heller da. 

Vi hadde en del treningsøkter med Magne og 
Arnt. Iveren med neste å følge Magne (og Arnt) på 
noen økter, tror jeg har vist rød alarm på dagens 
PULSKLOKKE. Hjemme i Gunnesgrenda hadde 
jeg faste treningsløyper på barmark. Langintervall 
og sprettende skigang opp veien til Nonhaugen. 
Naturlig intervall: spesiell kupert løype. Rulleski: 
distanse + intervall i Eibakkan. 

Langtur søndag: disse var tyngst å motivere 
seg for, derfor ofte flere sammen. Etter hvert som 
vi ble flere som hadde interesse for trening, ble 

det satt igang felles sirkeltrening innendørs. Det 
var sirkeltrening på Voll og Berkåk, det ble et 
sosialt opplegg. 

Når konkurransene startet var det for det 
meste kretsrenn for min del. I juniorklassen fikk 
jeg være med på NM. Det første i Mo i Rana. 
Det andre på Wang, Hamar. Jeg husker turen 
nedover godt, Herbert Helgesen var bedriftseier 
og formann i skikretsen. Han kjørte Citroen, og 
vi følte vi fløy nedover Østerdalen. På Elverum 
spanderte han mat på oss guttene på Elgstuggu. 
Da han betalte tok han fram en stor bunke med 
penger fra brystlomma. Det gjorde inntrykk. 

Fra senior NM i Surnadal har jeg et godt 
minne fra premieutdelinga. Vi gikk 30 km, og 
dagen før var det bløtt føre og så ble det kulde-
grader om natta. Jeg hadde startnummer 1. Det 
var kjempefine spor og skart føre og det ble stor 
slitasje på smurning, men jeg greide å komme 
først over mål og ble tilslutt nummer 42. Dette 
holdt til å få premie. Kong Olav V var heders-
gjest og delte ut premiene i samfunnshuset om 
kvelden. Jeg var en av de første som fikk utdelt 
premien, da han startet bakerst på lista. I det han 
gir meg premien sier han: «hvordan var det å 
gå først i sporet?» Det hadde jeg ikke trodd han 



Rennebu IL52

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

Åpent
Sommer 8 - 23

Vinter 8 - 22

Vi har mat som alle i familien liker og
porsjoner tilpasset liten og stor.

Alle matretter kan tas med hjem.
Stort kiosk- og smågodtutvalg med tilbud hver måned.

Slangeverksted i 10 år!
• 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

Jonsered og Husqvarna
skog- og hagemaskiner

Rydde- og motorsager
Trimmere og plenklippere 
Automowere
Motorsagbensin
Sagkjedeolje

Vi har utstyr for
å datateste/justere 
motorsager og 
automowere.

Hos oss får du
prøve og teste maskinene før kjøp

Rennebu Skog & Hage
Torleif Kristiansen, Rokkones

7393 Rennebu
mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no
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hadde fått med seg. Jeg takka for premien og 
håper jeg sa noe han forsto. 

Strindheimstafetten var et sikkert arrange-
ment i mellomjula i mange år. RIL stilte lag og 
har gått til topps et par ganger. En gang gikk det 
ikke så bra. Det var svært kaldt i jula, kvelden før 
stafetten fikk Mikkel Myrmo (lagleder) beskjed 
om at rennet var avlyst, men om morgenen etter 
ringte Idar Dahl (Strindheim IL) om bedre tem-
peratur og han sa at stafetten starter om to timer. 
Mikkel får lovnad om at de ikke skal starte første 
etappen før rennbyggen er på plass. Ragna og 
Mikkel hiver seg i bilen og kjører i vei først. Ståle 
Vold, Arnt Hårstad og jeg får litt startproblemer 
med bilen og blir forsinket. Ved ankomst arena 
står første etappeløpere klare. Mikkel og Ragna 
ankommer 3 minutter før start. Mikkel tar på 
seg skia, går halv 1. etappe uten startnummer 
for RIL. Han var lite forberedt og måtte bryte på 
usmurte ski. Det ble i stedet trening på oss andre. 

Å stille stafettlag for RIL i NM ble etter hvert 
et mål. Første året vi stilte til start var NM 1975, 
på Notodden. Arnt var bare unggutten men ble 
oppsatt på 1.etappen i andre rekke. Arnt hekta 
staven i startfasen men gikk seg opp etter hvert. 
Jeg gikk 2. etappen og Magne Myrmo 3. etappen 
som gikk laget opp til 8. plass.

I 1976 var det NM stafett og 50 km på Oppdal 
(Snøhetta IL), det var stor interesse for stafetten i 
bygda. Rennebu stilte med 2 lag. Det første laget 
besto av Arnt, Erling Magnar og Magne. Det 

andre laget bestod av Ståle, Tor Olav og Torstein. 
Vi kjørte oppover i Audien til Magne, var 

innom Samvirkelaget på Berkåk og kjøpte 
Adresseavisen som skrev: BUL favoritt, men har 
også god tro på RIL og Leik. Gradestokken viste 
nullføre. Det var barflekker og litt nysnø på E6 
oppover. Blir det problemføre på stafetten? – nei, 
sikkert kaldere på Vognild sier Magne beroli-
gende, og vi smører med blå ekstra. Starten går, 
dvs. Leik med Kåre Åmot tyvstarter grovt og det 
ble omstart. Arnt starter som ei kule, nr. 3 ut av 
startflata og går godt. Jeg kjenner presset, blir stiv 
de 2 siste km og mister mange plasser. Magne 
går laget opp igjen til 3. plass noe som var stor 
stas. Jeg var tung i beina dagen etter stafetten, 
og rusla rolig rundt deler av 5 mils løypa. Så kom 
dagen for 50 km. Og jeg smører med grundvox 
og tykt med vanlig blå swix. Skia blir gode, jeg 
går litt rolig i starten. Kreftene holder bra og jeg 
greier å følge Einar Sagstuen fra Gjøvik på siste 
runden. Min beste 5 mil er unnagjort nesten på 
hjemmebane. Dette er et av de mange gode min-
nene jeg har fra skiidretten. Neste NM-stafett 
går på Røros året etter, da ble det 5. plass. 

Takk for hva RIL har betydd for meg. 

Utfordrer Arnt Hårstad til neste utgave.
Emne: God form fra ung til oldboys.

Erling Magnar Kvam 

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

Arnt Haugen
Hoelsjåren - Tlf 988 15 525



Rennebu IL54

Eiliv Grut



Det er stor aktivitet i Ril

Fin fjelltur på Sjusjøen. F.v. Tormod Eggan, Eli Hårstad,Unni Smestu (bak), Torild Eggan, Guro Ytterhus, 
Arnt Ytterhus (bak), Stine Hårstad, Nora Ytterhus, Sigurd Stuen, Jonas Uv Værnes, Rune Stuen,

Lillian Toset og Therese Eggan.

Minihåndballturnering på Orkanger i november

Vegard Uv VærnesJo Krogstad

Minifotball



Produksjon: mediaprofil as - tlf 72 42 76 66

Ha en aktiv vinter
i Rennebu! 


