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RENNEBUIdrettsgledeLivsglede

Medlemsblad

Her er laget som representerte Rennebu IL under Holmenkollstafetten 5. mai. 
Deltakerne var fra 13 - 57 år. De brukte tida 1.07.15 og ble nr 89 i sin klasse, av 1553 lag.

Fra venstre: Håkon Myrmo, Vegard Uv Værnes, 
Magne Myrmo, Guro Ytterhus, Ingebrigt Grut, Torild Eggan, 
Andrea Vikin, Kjetil Værnes, Heidi Myrmo, Arnt Ytterhus, 
Torill Ytterhus Haugset, Asle Kosbergløkk, Oda Kristine 
Smestu Holm, Sindre Smestu Holm og Tormod Eggan.



Torild Eggan ble nr 2 og Guro Ytterhus nr 1 
i TrønderCup, skiskyting.

Nora Ytterhus og Vegard Uv Værnes 
ble Larsmestere 2018.

Simen Hårstad ble nr 2 Norges Cupen,
og han ble nr 3 i NM.

Sigrid Ytterhus Haugset ble nr 3 i
NM Terrengløp kort løype, i Osterøy.
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Innunder blåe himmelrand...

I år fikk vi sannelig oppleve vår. Det var så mye 
snø, at mange med meg tenkte nok at den ikke ville 
forsvinne til 17. mai. Men sånn ble det ikke, for 
snøen forsvant fort, og  det gråe teppet som kom 
fram ble grønt på bare et par dager. Det er fint å få 
bruke skogen uten ski også!

Vi er et breddeidrettslag og vi skal ta vare på 
alle, uansett nivå. Med over 20.000 navn i de 22 
trimbøkene rundt omkring vil jeg si vi langt på vei 
har lyktes. Nå er det en ny sesong for Topptrim og 
vi håper mange vil ta de turene som trimgruppa har 
valgt som årets topper. Husk å ta med klippekortet! 

Sykkel er også en aktivitet som de fleste benytter 
seg av, og en trenger ikke være med på konkurranse 
for å være aktiv. Få med en venn å ta en tur rundt 
Buvatnet en ettermiddag, det er fint det!

Håndballgruppa er nok den gruppa som har 
vokst mest. Dette har sin forklaring i at de nå har 
minihåndballtilbud, og her er det med mange ivrige 
håndballspillere. Ca 80 spillere dro til Steinkjer på 
cup i april, det er imponerende.

Vi er en liten kommune, men vi har mange 
aktiviteter, mange aktive og vi har mange talenter. 
Bredden skal vi ta var på, men vi skal også glede 
oss over alle talentene.

Emilie Joramo starta sin fotballkarriere i Rennebu 
og nå spiller hun på TrondheimsØrn og Landslaget 
for J16. Kjempestas! 

Vi har flere: Gratulerer til Guro og Torild som 
ble nr 1 og 2 i Trøndercup, skiskyting, og gratulerer 
til Simen som ble nr 2 i Norgescup M19 og nr 3 i 
NM.

Gratulere  også  til  Sigrid  med  3.  plass i NM 
terrengløp, kort løype.

Så tilbake til  at Rennebu IL er et fleridrettslag, 
vi skal ta vare på bredden. I april stilte Rennebu lag 
i Holmenkollstafetten. Det har vært lag fra Rennebu 
tidligere også, men nå er det mange år siden. Oddvar 
Myrmo organiserte, og fikk med seg 15 løpesterke 
jenter, kvinner og menn. Alle fra Rennebu!

Den yngste var 13 år og den eldste 57 år. De 
hadde som mål og komme inn på 1 t og 12 min, 
og jeg må si de var håndplukka de deltakerne som 
klarte å komme inn på 1 t og 7 min. Dette holdt til 
89. plass i klassen Andre lag mix - flest menn, der 
det deltok 1553 lag. Gratulerer alle sammen! 

Arbeidsutvalget i idrettslaget har funka sånn 
stort sett, vi har ikke hatt veldig mange møter, men 
jeg synes vi har hatt god flyt på hovedlagsmøtene. 
Med tid til å høre om hverandres aktiviteter, blir det 
et godt samhold synes jeg. Vi har oppgaver å ta tak 
i, og det er et spennende prosjekt med aktivitetspark 
på grusbanen på gang. Her håper vi å få god innfly-
telse på hva den bør inneholde. 

På grunn av underskudd i flere år i hovedlaget, 
har vi tatt det valget at vi skal prøve å klare oss uten 
forretningsfører. Oppgavene som han har gjort skal 
fordeles, og en ny person skal inn i arbeidsutvalg. 
Takk Atle, for jobben du har gjort for Rennebu IL.

Som jeg skrev i fjor: Det beste med Rennebu 
IL må være at dette er et idrettslag for alle, uansett 
alder og aktivitetsnivå!

Rennebu IL – Idrettsglede – Livsglede
Flest mulig – Lengst mulig

Til slutt vil jeg rette en stor takk til styret og 
hovedsponsorene våre. Orkla Sparebank, Kraftlaget 
og KVO.

mvh Mari Ytterhus

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

Lederen har ordet
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www.lundhytta.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

Konsulenttjenester for landbruket
Mobil: 918 11 623

Nordskogen Sag og Høvleri
v/Halland Camping, Berkåk, 7391 Rennebu

www.nordskogensag.no
torehalland@msn.com – tlf  905 39 121

laftepanel
panel
lister

utforing
stolper
trelast

Lund Hyttebygg
i ny drakt

Vi har fått ny profil, nytt navn,
 ny katalog og ny nettside
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Leder: Mari Ytterhus Telefon 900 81 598 – mari.ytterhus@online.no

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

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 Arild Bruheim  Telefon 416 56 992 – arild.bruheim@getmail.no

Friidrett Otte Hårstad Telefon 913 65 133 – otteh@hotmail.com

Håndball Ragnhild Løvseth Øverland Telefon 482 76 037 – raoverl@online.no 

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

Styret i 
Rennebu idrettslag

Ta kontakt om dere lurer på noe!

Rennebu idrettslag
– et godt valg.

Vårt organisasjons-
nummer er 971 381 981. 

kafé og
bakeriutsalg
tlf 72 42 71 23

man-ons 10-16 / tors-fre 10-17 / lør 10-15
Fra 25. juni har vi åpent til 16.00 på lørdager
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Medlem i RIL
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, 
idrettskole, håndball, ski/skiskyting og trim/sykkel. 
Den enkelte særgruppe er ansvarlig for aktivitetene 
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.
Skriv da hvem som inngår i kontingenten med 
navn, adresse og fødselsår.

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 kon-
tingent for i år ble sendt ut i mars. 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

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
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Velkommen til distriktets

største sportsbutikk
Klubbavtale med Rennebu IL

og 2% kjøpeutbytte til klubben

Oppdal, Aunasenteret
tlf 72 42 16 37

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

I 2017 utgjorde dette 10214 kr for Ril. 

Disse pengene fordeles til gruppene og er med og 
finansierer drift av aktiviteten i idrettslaget.

Rabatt på utstyr
når du handler hos Intersport Oppdal

Avtalen med Intersport er 3-årig, og den ligger  på 
www.rennebu.com.

Mangler du rabattkort?
Ta kontakt med leder så skal du få.
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Orkla Sparebank, tidligere Meldal Sparebank, 
har vært en viktig støttespiller for Rennebu IL 
i mange år. Den første avtalen ble inngått i 
2010, samme året som Meldal Sparebank åpnet 
filialen på Torget. 

- Idretten er en viktig del av lokalsamfunnet, og 
vi ønsker å være en støttespiller for frivillige lag og 
foreninger. Her i Rennebu er det også gjort et godt 
arbeid med å samlet alle særgrupper i ett idrettslag, 
og som sponsor synes vi det er veldig positivt, sier 
banksjef Tore Gjerstad. 

Tilgjengelighet
Orkla Sparebank legger vekt på å være en lokal-

bank med god tilgjengelighet for kundene. Selv om 
de aller fleste banktjenester nå kan utføres ved hjelp 
av en dataskjerm eller en app på mobilen, opplever 
banksjefen likevel at mange setter pris på at de kan 
stikke innom og snakke med en kundebehandler. 

- Vi får mange tilbakemeldinger på akkurat det, 
og derfor blir tilgjengelighet og fleksibilitet noe vi 
kommer til å legge vekt på videre framover også, 
sier Gjerstad. 

Viktig
For Rennebu IL har sponsorstøtten fra Orkla 

Sparebank vært veldig viktig, og banken støtter 
både hele laget og enkeltutøvere. Ifølge Gjerstad 
er begge deler viktig, og han roser idrettslaget for 
å legge tilrette for breddeidretten på en slik måte at 
talentene får utvikle seg. 

En av våre samarbeidspartnere

Orkla sparebank

- Det er viktig for bredden at laget får fram top-
pidrettsutøvere, og jeg synes Rennebu har en god 
tradisjon for å heie fram begge deler, sier Gjerstad. 

Siden 2010 har banken hvert år delt ut et taletsti-
pend til en utøver som har gjort seg særlig bemerket 
innen sin idrett. 

- Vi er glade for å gi den ekstra oppmerk-
somheten til unge talenter, og det har vært flotte 
ambassadører som har profilert både Rennebu IL, 
Rennebu kommune og Orkla Sparebank på en flott 
måte. Spesielt artig var måten det ble gjort på i år, 
da prisen ble utdelt i forbindelse med kommunens 
hederskveld, sier Gjerstad. 

Tore Gjerstad, Liv Heidi Uvsløkk, Emilia Stanczyk,  
Henning Ree Snoen



Rennebu IL 9

rennebu.com
Rennebu idrettslags hjemmeside!
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Nybygg og rehabilitering av hytter og hus
Membran legging av tak etc – Lafting

Følg oss på
facebook

Ferdig betong
Betongpumping

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

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

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

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

Din lokale maler

for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com
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Overtrekksklær
Rennebu IL sine overtrekksklær kjøpes nå gjennom nettbutikk, som er 
åpen 2 ganger i året! Gi oss gjerne beskjed om det er noe du ønsker å 
kjøpe, så åpner vi opp når det blir flere henvendelser.

I nettbutikken kan du óg kjøpe lue, pannebånd, vest og skidresser. 
Jakken som heter Star X Microfiber tilsvarer den jakka som har blitt solgt 
tidligere på Bygdasenteret.
Produktserien Mission X er mer rettet mot aktiv trening og finnes både i 
jakke og vest. Vest i Star X Softshell er en noe tykkere og varmere vest.
Du kan lese mer om de ulike typene i nettbutikken.

Nettbutikken finner du her: http://www.original.no
Brukernavn er: rennebuil

For sykkelklær: følg Rennebu IL- Sykkel på facebook, for info om nettbu-
tikkens salgsperioder. 

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

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

Bestill hjemmefra, fri frakt hjem til deg!

Blomster 
Leker – Gaver

tlf 72 42 74 45  – Berkåk, 7391 Rennebu tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no

Behov for
kopiering?

Vi kopierer flere størrelser i både SH og farger



Rennebu IL12

Orkla Sparebank sitt talentstipend ble første gang 
delt ut i 2011, og har vært tildelt unge talentfulle 
utøvere i skiskyting, håndball og fotball. 
Årets talentstipend gikk til Simen Hårstad som 
gjennomførte årets Birkebeinerrenn på en særdeles 
imponerende tid; 3 timer og 5 minutt. Men talent-
stipendet tildeles ikke for prestasjoner i langløp 
på ski, men for utmerkede prestasjoner og hardt 
arbeid over tid for å bli en av landets beste skiskyt-
tere i sin klasse. Inneværende sesong ble han nr 2 
i NorgesCupen i klasse menn 19 år. Veien fram 
til denne sesongens gode resultater har ikke vært 
enkel, med lange sykdomsperioder og tålmodig 
arbeid for å bygge fysisk form.
Han var kun noen tideler fra å bli tatt ut til årets 
Junior VM, og fikk med seg to bronsemedaljer fra 
NM.
 

Talentstipend til
Simen Hårstad

Kjetil Værnes deler ut Talentstipend til 
Simen Hårstad på Hedersaften 17. mars.

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.

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
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Torbjørn startet på skiskytterskole som 11/12-åring, 
noe som er nokså sent. De fleste begynner i 9-årsal-
deren.  Han fikk med seg én sesong som nybegyn-
ner før det var rett over i 13-års klassen. (45 mm 
blink uten støtte – samme vilkår som seniorløpere).
Torbjørn fikk en forholdsvis tung sesong som 
14-åring da et armbrudd med diverse komplikasjo-
ner gjorde det vanskelig med både ski og skyting en 
lengre periode.
Torbjørn har óg bestandig vært en ivrig fotballspil-
ler som har klart å kombinere fotball og skiskyting 
på en veldig god måte.
Gullmedaljer og god utsikt fra toppen av seierspal-
len har ikke vært årsak til Torbjørn sin gode utvik-
ling, han har uavhengig av resultat bestandig gledet 
seg til hver eneste trening og konkurranse, og har 
en god evne til å se framover mot nye muligheter. 
Torbjørn har altså det som ofte omtales som en 
indre motivasjon.
Som første års junior i skiskyting er Torbjørn fort-
satt like glad i å trene og konkurrere, og trives vel-
dig godt i skiskyttermiljøet - på reiser rundt på nor-
gescup, og til daglig på skiskytterlinja ved Meråker 
videregående. 

Innsatspokal til
Torbjørn Stuen

Torbjørn Stuen får Innsatspokal, utdelt av 
Kjetil Værnes.

Rennebu-Bjelken AS
Forspente tre-konstruksjoner gir opp til

12m lange frispenn, med lav byggehøyde.
Kjørebruer – Sperrer – Etasjeskillere – Mønebjelker

Terminalveien 14, 7391 Rennebu
tlf 95 09 30 83 

www.rennebu-bjelken.no

Det ser absolutt ut som gleden og motivasjon fort-
satt er til stede – og forhåpentligvis vil Torbjørn 
sin gode innsats over tid belønnes med enda mer 
fremgang!

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

    Automowere
Plenklippere
Sitteklippere 

Gresstrimmere
Hekksakser
Motorsager
Ryddesager

Kompostkverner
Gardena vatningsutstyr
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I Rennebu IL har vi mange frivillige ildsjeler 
som gjennom hele året legger ned en uvurderlig 
innsats for klubben og utøverne. Vi sender inn 
forslag på Årets ildsjel til Rennebu Idrettsråd, som 
bestemmer hvem som blir tildelt prisen. Følgende 
kriterier må oppfylles for å bli nominert:

• Vedkommende har gjort en solid innsats 
 for idretten.
• Hun/han kan være enten trener, 
 tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten.
• Ikke være heltidsansatt 

Prisvinneren/prisvinnerne ble invitert til Idrettens 
hederskveld, som i 2017 ble arrangert i Olavshallen 
med påfølgende middag på Rica Nidelven. Her 
drysset det heder og ære over trønderske toppi-
drettsutøvere og ildsjeler i sørtrønderske kommuner 
som gjør breddeidretten mulig. 

Olav Stavne
Olav startet sin trenerkarriere på Oppdal med 

J16 og senior menn i perioden 1998-2002. Han tok 
så over G16 i Rennebu høsten 2002. Har siden vært 
trener for menn senior og forskjellige aldersbes-
temte lag, både gutter og jenter. Han er nå i trener-
teamet for RIL Senior!

Olav har også hatt oppgaver innafor fotballkret-
sen som Områdetrener, Kretslagstrener og RBK-
ambassadør. Dette i perioden 2009 til 2016.

Utover det så har Olav vært leder i fotballgruppa, 
styremedlem i RIL Hovedlaget, hovedansvar for 
Tine fotballskole i Rennebu. Medlem i byggekomi-
teen for kunstgressbanen på Berkåk.

I tillegg har han hatt «attåt/ekstratreninger» for 
jente/guttefotball i Rennebu.

Årets ildsjeler 2017
Magnar Gunnes og Olav Stavne

Magnar Gunnes
Magnar startet sin trenergjerning sammen med 

egne barn og minifotball i 2006. Han har siden vært 
fast inventar i trenerstaben, og har fulgt opp lagene 
helt fra minifotball til senior alder!

Magnar har utvist et stort engasjement for fotbal-
len i Rennebu. I tillegg har han sjøl vært aktiv på 
Rennebu`s A-lag fram til dags dato.

Magnar Gunnes og Olav Stavne sammen med 
leder i Rennebu Idrettsråd, Magnar Langklopp.
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Lagsprisen kan deles ut hvert år til det lag som 
siste år har utmerket seg med idrettslige prestasjo-
ner. Første lagspris ble delt ut i 1982 til juniorlaget 
i fotball, gutter født i 1963,-64 og -65. Noen av de 
guttene sitter kanskje her i salen i kveld. 

Lagspris 2017 - Menn senior fotball, 
best kjent som A-laget!

A-laget gjennomførte i 2017 ”den  perfekte 
sesong” – ingen uavgjorte kamper, ingen tap – kun 
seire!       (Håvard Meslo & Olav Stavne)

Med en hjemvendt, nyutdannet og motivert tre-
ner samt en stor og motivert spillergruppe (25 stk) 
ble dette en flott sesong både på og utenfor banen. 
Før sesongen var det vel ingen som tenkte tanken 
på å gå gjennom sesongen uten å avgi poeng samt 

Lagspris 2017
Fotball A-laget herrer

ta kretsmesterskapet. Grunnen til det er at uansett 
hvor overlegen du måtte være så vil du en eller 
annen gang ha en dårlig dag og avgi poeng. Men 
det skjedde altså ikke!

Etter endt seriespill ble det turneringsspill om 
kretsens pokal, og her ble motstanden mye hardere, 
men trenden med å bare vinne fotballkamper fort-
satte!

Etter å ha beseiret Leik i kvartfinale og Nidaros 
i semifinale sto Tiller 2 på motsatt banehalvdel 
i finalen i Abrahallen. Etter en forrykende andre 
omgang  (1-1 til pause, 2-2 i 80. minutt) ble det 
tilslutt en komfortabel seier med 5-2.

Bra treningsoppmøte, kvalitet på trening samt 
at det er blitt en kameratgjeng som trives godt 
sammen utenfor banen er de viktigste årsakene til 
at sesongen ble som den ble.

Lagspris 2017 ble utdelt til A-laget på Hedersaften. 
Dresskledde herrer satte pris på tildelinga.



Rennebu IL16

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
Revisjon | Advokat | Rådgivning | Regnskap

BDO er et helhetlig kompetansehus med 1 400 ansatte og 70 kontorer 
over hele landet. Det gir deg tilgang på spisskompetanse innen revisjon, 
rådgivning, regnskap og advokattjenester. 

Våre dyktige fagfolk står klare til å gi deg bedre løsninger, slik at du kan 
gjøre det du er god på, og overlate resten til oss.

Bedre 
løsninger for 
næringslivet

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

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

Behov for pukk/grus?
Vi kan levere pukk 

i forskjellige fraksjoner. 
Grus til diverse formål. 

Dessuten utfører vi små og store 
gravejobber, eksempelvis drenering,
tomtegraving og masseutskiftning.

Vi påtar oss også oppdrag på Kvikne.

Ring for en uforpliktende prat!
Betty tlf 404 84 478

Graving: Vidar tlf 472 53 224
te@rennebu-grus.no

GrusRennebu
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Fortjenstmerket, første gang utdelt i 1955 ifm 
jubileumsfesten for idrettslaget. Kan tildeles den 
som har vært medlem i laget i lengre tid og herunder 
gjort seg bemerket ved aktiv idrettslig deltakelse 
og/eller ved utmerket arbeid i lagets administrasjon. 
Merket kan tildeles i et antall av høyst to per år. 

Fortjenstmerke 2018 gikk til Olav Hårstad.
Olav har vært aktiv i Rennebu IL hele livet, først 

som aktiv utøver og i de siste 15 år som trener og 
”anleggsmann” i skigruppa. Han legger ned mange 
timer for at ungene skal få ei god trening, både på 
skytebanen og i skisporet.

Fakta om Olav Hårstad’s egne prestasjoner;
• Aktiv skiskyting til 18års-klassen, da valget falt
 på skyting. Samlagsmester (kretsmester) 
 15-20 ganger.
• Hovedlandsrenn/junior NM 7., 9., 11. og 
 13. plass.
• 5. plass i NM skifelt junior.

• 2 bronsemedaljer i Nordisk skyting som 18 og 
 20 åring. Beste norske.
• Samlagsmester senior skyting ca 17 - 20 ganger.
• Nordensfjelsk mester senior. (Største 
 skytterstevnet i Midt-Norge)
• Vant Midt-norsk skyttercup Senior 5 år på rad. 
• Vant kl 1 (18 årsklassen) på Landskytterstevnet.
• 4. plass Stangskyting LS Oppdal 1993.
• 2 stjerner i LS.

Fortjenstmerke 2018
Olav Hårstad

Olav Hårstad mottok fortjenstmerke og blomster 
fra Kjetil Værnes på Hedersaften.

Mange av idrettslagets medlemmer kjenner nok til 
Olav sin velutviklede sans for at at ting skal gjøres 
ordentlig. Enten det er å produsere dører eller det er 
å gjennomføre ei treningsøkt sjøl eller som trener 
for andre. Olav liker å ha ting på stell!
Det som kanskje ikke så mange kjenner til er hvor 
god kontakt Olav har med de yngste utøverne. 
Når skiskytterskolen gjennomføres, og det har Olav 
holdt på med i mer enn 10 år, er det imponerende å 
se hvor artig både Olav og ungene har det!
Styret i skigruppa er evig takknemlig for alle de 
timer Olav legger igjen på standplass sammen med 
disse ungene.
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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 Extra Berkåk
Circle K E6 Berkåk
Sparebank 1SMN
RennebuSmia
Berkåk Bil
Kraftverkene i Orkla

Sponsor av tråkkemaskina 
på skisporet.no: Berkåk Veikro

Vi takker våre
hovedsponsorer:

Skigruppa
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Hvem hadde vel trodd at vi skulle få nok en 
skikkelig vinter? Etter forrige sesong med 6 måne-
der med skiføre på stadion så fikk vi altså nok en 
sesong med tidligsnø og stabile temperaturer. Styret 
i skigruppa er veldig fornøyd med den jobben som 
løypegjengen gjør på dugnad for oss og for alle 
skiinteresserte som bor i eller besøker Rennebu. Og 
vi håper og tror at alle som bruker løypene også er 
fornøyd - det er ihvertfall mange som bidrar ikke 
bare økonomisk men også med rosende omtale i 
sosiale media. Det setter vi stor pris på! Takk til 
dere alle sammen :-)

Hopp & Kombinert
Jo Krogstad er vår eneste utøver, og han har 

også  denne sesongen deltatt på opplegget til Team 
Sør-Trøndelag. Dette er kretsens treningsgruppe 
for 13-16 år i hopp/kombinert og er underlagt 
Trønderhopp.  Treningene foregår i Granåsen og i 
Knyken. Jo har hatt fin utvikling, og tidvis vist vel-
dig god hopping, dessverre helst på trening. Deltok 
på  hovedlandsrennet på Raufoss i klasse Gutter 
15år, ble nr 10 i det indivduelle hopprennet, og nr 
4 i lagkonkurransen som en del av Sør-Trøndelag 
sitt 1. lag i lagkonkurransen. Han deltok også på 
Kombinert og Kombikross.

Langrenn
Håkon Myrmo satser fortsatt for fullt som seni-

orløper og fikk god respons på de første konkur-
ransene tidlig i sesongen, spesielt i Bruksvallarna i 
november. Bekreftet at treningsarbeidet har bidratt 
til fremgang. Beste resultatet i vinter ble oppnådd 
under Skandinavisk Cup i Granåsen i februar, hvor 
han var svært tett innpå de beste på skøytesprint. 
Det resulterte i 71. plass av ca. 230 løpere i seni-
orklassen og 23. plass i Norgescup U23. Han har 
også sikret seg bedre startposisjoner foran neste 
sesong gjennom bedre resultater enn forrige sesong. 
Med det resultatet og flere gode skøytesprinter har 
Håkon bestemt seg for å spisse treninga mot skøyte-
sprint neste sesong siden det også er NM-distanse i 
2019. Målet er å gå kvartfinale i NM, og aller helst 
kvartfinale i flere sprinter gjennom sesongen.

Blandt de yngre så er det søstrene Vikin, Andrea 
og Frida, som er våre to aktive langrennsløpere. 

Skigruppa
De har deltatt på en rekke kretsrenn, og enkelte av 
våre skiskyttere har også deltatt i noen langrenns-
konkurranser. Andrea deltok på Hovedlandsrennet 
på Lygna, hvor også Vegard Uv Værnes var med. 
Poengrenn er fortsatt populært blandt de minste, og 
ble også i år arrangert som Telenorkarusell der alle 
som er med får en flott deltagerpremie fra Telenor.

Skiskyting
6 juniorer har representert Rennebu Idrettslag 

i NorgesCup - det er vi som liten klubb veldig 
stolt av! Lange helger har vært tilbrakt på Lygna, 
Simostranda, Voss, Lillehammer og i Molde. Simen 
Hårstad som er vår beste utøver har levert en 
flott sesong som endte med 2.plass sammenlagt i 
Norgescup i  klasse M19. Og han var kun 4 tideler 
fra å sikre seg deltagelse i Junior VM! Simen gjorde 
også et godt NM og fikk med seg to bronsemedal-
jer, en individuell og en i stafetten. Indre Halseth 
konkurrerer også i M19-klassen og leverte sitt beste 
skyteresultat som junior med fullt hus både lig-
gende og stående på sprinten i Jr NM. Henrik Uv 
Værnes, Torbjørn Stuen, Ingeborg Smestu Holm 
og Håkon Halseth har også lagt ned utallige timer 
med trening og stått på fra start til mål, uten å få full 
uttelling i konkurranser.

Fra 16 år og nedover så konkurreres det i 
hele Trøndelag i den tradisjonelle TrønderCup’n. 
I 14-årsklassen så gikk det absolutt veien for Guro 
Ytterhus og Torild Eggan som sørget  for dobbelt-
seier sammenlagt etter at 7 renn var gjennomført. 
Noen avstikkere til Østerdalen blir det óg - på 
Kvikne fikk alle prøve seg i fellesstart  - til og med 
våre 4 nybegynnerne! Her blir det veldig synlig 
hvem som blir først og sist, og det blir viktig å se 
og ta vare på alle som deltar når det kanskje ikke 
går så bra.

Etter påske dro vi, tradisjonen tro,  en stor 
delegasjon til Liatoppen skiskytterfestival i Ål - 8 
familier fra Rennebu var innlosjert sammen til ei 
kjempetrivelig skiskytterhelg. For de yngre er dette 
det største de er med på gjennom vinteren - det kan 
vel nærmest sammenlignes med et uhøytidelig NM. 
Stafetter og individuelle løp ga oss tilsammen ei 
nesten i overkant spennende helg med mange gode 
prestasjoner:
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KRAFTLAGET ØNSKER FORTSATT Å GI GOD ENERGI 

TIL BARN OG UNGE I RENNEBU OG PÅ KVIKNE!

Vi er stolt bidragsyter til lokale lag og foreninger!

 72 42 80 00  I  post@krk.no  I  krk.no
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Fellesstart

 Plasseringer Liatoppen (antall deltagere i parentes):
 

 Lørdag Søndag
Stine Hårstad, J11 2 (59) 1 (57)
Thyra Ramsem, J11 15 (59) 20 (57)
Nora Ytterhus, J12 7 (48) 15 (49)
Jonas Uv Værnes, G12 22 (112) 37 (110)
Guro Ytterhus, J14 12 (65) 13 (62)
Torild Eggan, J14 6 (65) 24 (62)
Sigurd Stuen, G14 36 (91) 50 (88)
Mathias Halseth, G16 71 (90) 51 (89)
Vegard Uv Værnes, G16 69 (90) 37 (89)

 I tillegg til disse rangerte klassene så deltok 
Lone Vaagen i nybegynnerklassen fredag og lør-
dag, hun skjøt fullt begge dager og hadde bra fart på 
skia! Selv om det er en lang kjøretur til Liatoppen 
så  har vi det så bra at alle vil tilbake neste år!

Tid for å sette strek?
Alt er ikke bare rosenrødt  - sjøl om antall folk 

og antall mil som gåes i skiløypene er mange, så 
opplever vi liten interesse for de tradisjonelle ski-
rennene Burennet og Larsrennet. Det er selvfølgelig 
ikke en ønsket utvikling at det har blitt slik. Vi er 
ei lita gruppe og kan kanskje ikke ta mål av oss til 
å være en arrangør samtidig som vi ønsker å priori-
tere rekruttering, aktivitet og anlegg. Slik det er nå 
så er det krevende å gjennomføre arrangement som 
ikke bidrar økonomisk til drift av skigruppa, og som 
foregår samtidig som andre arrangement hvor våre 
aktive utøvere deltar.

Dette er en utfordring som styret i skigruppa må 
bruke tid på for å ha en klar strategi framover. Vi 
ønsker derfor innspill på hvordan vi kan sikre at de 
tradisjonsrike skirennene våre også blir arrangert i 
fremtiden.

Igjen - takk til alle som bidrar til løypekjøring, 
og takk til alle som bruker våre løyper og anlegg 
forøvrig - de er til for dere! God sommer!

For styret, Kjetil Værnes

Frida og Andrea Ungdomsbirken

Styret for skigruppa består av:

Kjetil Værnes  leder
Harald Holm nestleder
Arnt Ytterhus kasserer
Eli Hårstad sekretær
Kristin Ramsem premieansvarlig
Tormod Eggan styremedlem
Robert Krogstad styremedlem
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Håkon og Torbjørn

Håkon heies fram av Ingeborg og Mathias Glade gutter. Thor, Olav, Harald, Ole Garli

Indre

Guro, Andrea og Torild på Knykenstafetten

Henrik
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Simen motbakke

Liatoppen

Mathias og Vegard klar for start

Ingeborg sprint NC Ingeborg

Olav, Mona og Thor
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Vegard og Mathias med sine premier fra 
Hovedlandsrennet

Torbjørn Stuen

Håkon Myrmo på Beitostølen

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

Vi dreier takåser
for salg

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Vi bygger din drømmehytte
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Håndballgruppa
En aktiv og morsom håndballsesong er akkurat 
over. Vi har stor aktivitet, og det er mange som 
står på tidlig og sent for at barna i Rennebu skal 
få spille håndball. Takk alle sammen!

Høsten 2016 reiste klubbkontakter fra Norge 
sHåndball Forbund (NHF) rundt i alle klubb-styrer 
i hele Norge. De hadde spesielt ett budskap: ”Start 
jobben med en enkel, men skriftlig plan for deres 
klubb!” Begrunnelsen var todelt: Sørge for kon-
tinuitet ved overlevering av rutiner, kunnskap og 
mål. Folk i styrer og verv kommer og går, og det er 
viktig å sørge for gode overganger. For det andre: 
Klubbutvikling starter med bevisstgjøring og eier-
skap. Alle verv og oppgaver skal være lette å forstå, 
og rammer og forventning til den enkeltes innsats 
skal være tydelige. Vi i styret tente på oppgaven, 
og håper den blir brukt og revidert også i framtida!

Her kan dere lese noen klipp fra planen vår som 
ble formelt vedtatt på årsmøtet i mars 2017. 
Den ligger ute i sin helhet på håndballgruppas 
facebook-gruppa som festet innlegg.

Rennebu håndball vil ha følgende kjennetegn
hos den enkelte spiller: 
• stabilt treningsoppmøte 
• utvikle en kultur for å trene, ikke møte på 
 trening for å bli trent 
• respekt for klubbens, laglederes og 
 medspilleres tid 
• komme tidsnok, gi beskjed hvis du ikke 
 kommer på trening  
• spiller tar ansvar for seg selv og gruppa 
• kvalitet og innsats under hele treningen, 
 følge gruppas egne regler for «hvordan vi 
 vil ha det på trening» 
• bryr seg om hverandre og bidrar til at alle 
 lykkes og får gode opplevelser 
• overtramp som trener/lagleder mener er av 
 alvorlig karakter (eks mobbing verbalt/
 non-verbalt, adferd som skader en selv eller
 andre, ikke respekt for trener/lagleder) skal
 meldes til styret ved foreldrekontakt som igjen
 skal kontakte foresatte snarest 

Foresattes rolle 
• Hva som sies eller på andre måter formidles fra
 sidelinjen eller kjøkkenbordet hjemme kan være
 av avgjørende betydning for en spillers trivsel 
 og håndballglede! Derfor ønsker Rennebu 
 håndball å fokusere 100% på hva foresatte 
 kan bidra med positivt. 

Oppmannsrollen
• Oppmannsrollen er av stor betydning for lagets 
 spillere og foresatte. Oppmann skal bidra til
 fellesskap og praktisk oversikt for spillere og 
 foresatte. 

Trenerrollen
• Treneren leder laget sitt under trening, før/under/
 etter kamp, inkl laguttak. Trener har det sports-
 lige ansvaret for sitt lag, og utfører oppgaven 
 etter sportslig plan og i samarbeid med sportslig
 utvalg/styret.
• Treneren har ansvaret for innhold/oppbygging av
 sportslig aktivitet/fysisk trening.

Styret i håndballgruppa består av:
 
Ragnhild Løvseth Øverland leder
Gunn Elin Grande  nestleder 
Young Selvåg  sekretær
John Olav Stavnesli  kasserer 
Evy Ann Ulfsnes  material-
 forvalter
Frode Havdal  trenerkontakt
Astrid Øverland Kjeka  foreldre-
 kontakt
 Ingrid Synnøve Flå varamedlem
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Håndball
er gøy!

Alle, uansett rolle skal bidra til: 
• at Rennebu håndball etterlater seg et godt rykte
 hjemme som borte 
• at dommere vises full respekt 
• at andre lags trenere/lagledere alltid føler seg 
 velkommen  
• at nedsettende kommentarer, mobbing, rasistiske 
 uttrykk eller annen sjikane aldri forekommer 

Generelt: God folkeskikk og mellommenneskelig 
forståelse skal prege alle relasjoner i Rennebu 
håndball.

APPEN MIN HÅNDBALL:
EN APP FOR ALT…  MIN HÅNDBALL! 
Holder deg oppdatert på ditt/dine lag gjennom hele 
serien!

TILBAKE TIL ADIDAS:  
• Styret sørger for kamp-skjorter
• Nettbutikk www.fotballsko.no
• Velg klubb Rennebu
• Bestill hjemmefra, fri frakt hjem til deg
• Felles klubbkvelder høst (håndball), vår (fotball)

LAG OG TRENER-TEAM 
SESONGEN 2017-2018:
Vi har denne sesongen 2017/2018 hatt følgende 
aktivitet: 
minihåndball, J10, J12, J14, J16 (Oppdal/Rennebu), 
G10 og G12. 

Mini-teamet: 
Gunhild Sæter, Tina Løland Rokkonesløkk, Øyvind 
Kjeka og Ola Løkslett. 

J10:
Hege Solberg (trener), Hanne Kristin Krogstad (tre-
ner), Venche Solberg Engesmo (oppmann) 

G10: 
Ane Skjevdal (trener), Camilla Buskland og Ingrid 
Synnøve Flå (oppmenn) 

G12: 
May Jorid Nyhus Vaagen (trener), Kenneth Løkslett 
og Ingebrigt Drivstuen (oppmenn) 

J12:
Janne Havdal Nordbø (trener), Berit Grytdal og 
Ann-Helen Bakk (oppmenn) 
                                                         
J14: 
Ragnhild Øverland, Ingrid Skjerve/Ingeborg Østerås 
(trenere), Young Selvåg, Astrid Ø Kjeka og Gunn 
Elin Grande (oppmenn) 

J16: 
Oppdal/Rennebu: Kjetil Sandsten/ Thea Pedersen 
Havdal / Laila Svahaug (trenere), Gunn Anita 
Flatmo (oppmann) 
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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

Rennebu.com 
- nettportalen for Rennebu! 

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

•	 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. 

OPPLEV   NÆRING    

IDRETT    KOMMUNE
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Sluttord i årsmelding for 2017: 

Styret vil takke for nok en aktiv og trivelig sesong 
som nærmer seg slutten. I skrivende stund har laga 
våre igjen 16 av totalt 93 hjemme- og bortekamper 
sesongen 2017/18. Antallet kamper er omtrent likt 
fra forrige sesong, til tross for at vi har stilt med ett 
lag mer i seriespill. Den reelle nedgangen skyldes 
fortsatt at antall lag fra klubbene i vår region går noe 
ned. Det er trist for oss også når naboer ikke klarer 
å stille lag.  

Denne sesongen vil vi spesielt nevne to gledelige 
ny-vinninger samt en milepæl:  
• Minihåndball som trener ukentlig med ca 20 
motiverte og lærevillige jenter og gutter på plass! I 
den sammenheng vil vi også nevne at Ola Løkslett 
(12 år) er en viktig inspirator for denne gruppa sam-
men med det voksne trener-teamet. Vi trenger unge 
som engasjerer seg og fremmer håndballglede!   
• Vi klarte også å få på plass et J16 lag sammen 
med Oppdal. 7 håndball-jenter født 02 trengte sårt 
noen flere medspillere for å kunne stille lag. Da ble 
samarbeidende lag med Oppdal løsningen denne se-
songen. Bra!  
• «Flest mulig, lengst mulig!»: 95 barn er i år reg-
istrert som betalende spillere i håndballgruppa, og 
med mer enn 5 «gjestende» på våre treninger er det 
for første gang (?) over 100 håndball-barn i Ren-
nebu. Vi gratulerer oss selv! 
 
Styret vil få takke alle spillere, trenere, oppmenn, 
foresatte, familie, venner og annet publikum for 
innsatsen. Uten dere, ingen håndballglede i Renne-
bu. Dere MÅ fortsette, for Rennebu blir et dårligere 

sted å vokse opp uten håndball i Rennebuhallen. I 
den sammenheng vil vi få takke våre trofaste hall-
vakter, Arnfinn og Jon. Deres innsats er uvurderlig 
for oss! 
 
Helt til slutt: Ikke glem håndballens grunnverdier: 
Fairplay, begeistring, respekt og innsatsvilje. Disse 
verdiene ligger i bunnen for vårt arbeid, men må 
samtidig praktiseres på hver eneste trening, hver 
eneste kamp og i hver eneste samtale mellom oss 
i håndballgruppa. Da er det mulig å drive håndbal-
len videre både fordi det er gøy og det er mulig å få 
gode resultater, - sammen! 
Vi ønsker hverandre lykke til på Steinkjer-cup, som 
vi håper også i år blir en kjempegod opplevelse for 
hver eneste en av de 78 spillerne som skal delta fra 
Rennebu! 
 
Styret i håndballgruppa, RiL. 
Rennebu 5.3.18 

VELKOMMEN TIL SESONG 2018-19!

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!

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

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
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TRØNDERENERGI  
ER STOLT OPERATØR I  
ORKLAVASSDRAGET

TrønderEnergi har vært stolt operatør av Kraftverkene i Orkla helt siden oppstarten i 1981.

Med de 5 kraftverkene i Orklavassdraget er TrønderEnergi operatør for totalt 18 vannkraftverk og 4 vindkraftverk. 

Og vi jobber hver dag for å forvalte kraftverkene til det beste for samfunnet.

Foto: B
erre.no
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16 registrerte mini-spillere har denne sesongen 
utgjort vårt nyskapende prosjekt med ukentlige tre-
ninger med minihåndball. Tilbakemeldinger fra tre-
nerteam, foresatte og spillere har vært så positive, at 
styret har bestemt  at dette bør fortsette! 

Denne sesongen har Gunhild Sæter, Tina Løland 
Rokkonesløkk og Ola Løkslett gjort en fenomenal 
jobb med barna! De har bla organisert egen tre-
ningsdag med Oppdal håndball, og de har meldt på 
og deltatt med mini på 2 turneringer.  

Barna fra 7-10-sport er også tilbudt å bli med 
på cup. Mini håndball er et godt supplement til 
Idrettsskolen, og styret jobber aktivt for at disse 
tilbudene skal utfylle og styrke hverandre, og ikke 

Mini-håndball
konkurrere om barna! Vi skal før kommende sesong 
ta denne evalueringen med styret i Idrettsskolen, og 
sammen legge plan for veien videre! Det er ingen 
tvil om at litt tidligere start kan fremme og styrke 
håndball-interessen for Rennebu på sikt. Men det er 
alltid en viktig helhetsvurdering å ta med hensyn til 
hva barna og foresatte ønsker. Vi er selvsagt avhen-
gige av at foresatte stiller opp som støtteapparat og 
trenerteam. Vi ser med spenning og forventning på 
fremtiden til minihåndball i Rennebu! 

 Mini -spillere og utvalgte foreldre i kamp på 
sesongavslutning!

 Mini-cup på Orkanger

Mini-cup på Lundamo
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10 består av 19 spilleglade jenter som stadig utvi-
kler seg på banen. Noen utfordringer er det og ha så 
mange på 1 lag men ikke verre enn att ting blir løst 
på en grei måte takket være 2 stødige trenere. 
Gjengen ser ut til å trives godt sammen og spil-
ler godt på lag med hverandre på kamper uansett 
hvem som er med. Noen tap å flere seire har det 
blitt denne sesongen. Vi avsluttet med Steinkjercup 
sammen med hele klubben! 

J10-håndball

Ingen tvil: RIL er representert på 
Steinkjercup 2018!

J10-spillere møter maskotene på Steinkjer-cup
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Gutter 10 har bestått av 10 spillere sesongen 
17/18; 7 stk født 2008 og 3 stk født 2007. Vi har 
hatt 1 trening pr. uke med bra oppmøte. Trener har 
vært Ane Skjevdal, oppmenn Camilla Buskland og 
Ingrid Synnøve Flå. Guttene har spilt 13 seriekam-
per, og guttene har fått prøvd bådeå  tape og vinne 
kamper. I mars deltok vi på minihåndballcup på 
Orkanger og i april var vi på Steinkjercup.  Artig!!

G10-håndball

G10 laget jubler sammen med sine foreldre etter en underholdende kamp 
på årets sesongavslutning i Rennebuhallen.
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BESTILL VÅR NYE HUSBOK  

DRÅPEN ORIGINAL

DRÅPEN MODERNE DRÅPEN TRADISJON

Du bestemmer. 
Vi tilpasser.

www.oppdalbygg.no

Ett hus - tre helt forskjellige uttrykk. Felles: den gode planløsningen!

Velkommen innom for en hyggelig handel!

Circle K E6 Berkåk, tlf. 72 42 71 50

Registrer betalingskortet ditt i
ExtraClub når du kjøper vask,

og vi spanderer hver 6. bilvask
Følg oss på facebook!

BILVASKEMASKIN

og 3 selvvaskeplasser

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til 
grunnarbeid, vann og avløp, sprenging, 

veibygging, minikraftverk, 
opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
post@ramstadmaskin.no
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Jenter 12 er en spilleglad gjeng. 
14 jenter tilhører laget, og vi har også vært en 

god arena for integrering da 3 jenter har vært med 
oss på noen treninger.  

Vi ble til slutt nummer 3 på tabellen, noe vi er 
kjempefornøyd med! På treningene har vi fokusert 
en del på kryss, opprulling, skuddplassering, pas-
ninger og mottak. Synes jentene har utviklet seg og 
viser stor fremgang på forskjellige områder. 

Noen utfordringer har det vært, men uansett ulik-
heter og ferdighetsnivå vil vi at alle skal finne sin 
plass og jobber aktivt med miljø og trivsel.  

Alt i alt en fin sesong, og det er alltid moro å 
avslutte sesongen med reisecup på Steinkjer! I år lå 
alle jentene sammen i en gymsal 

J12-håndball

 ...men jublet sammen etter endt dyst.

J-12 møtte heltente foreldre i kamp....
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Vi er en trenings glad gjeng med 11 gutter i alde-
ren 11-14 år som møtes hver mandag og onsdag i 
hallen. Trener i år er May Jorid Nyhus Vaagen og 
vår utvikling på banen er veldig stor. Treneren vår 
lærer oss mange nye ting. Ingebrigt Drivstuen og 
Kenneth Løkslett er oppmenn for laget. Vi synes 
også det er artig når treneren utenfor klubben kan 
være med å bidra til fremgang og motivasjon. 

Sesongen 2017/2018 så spiller vi kamper mot 
lag fra Trondheim, nordøsterdal og gauldalen. Vi 
har vunnet kamper og tapt noen kamper, og ble til 
slutt  nummer fire på tabellen, noe vi er meget godt 
fornøyd med.  

 

G12-håndball G12 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 latteren sitter løst.  

Mottoet er at vi skal ha det gøy både på trening 
og kamp, samtidig som at vi kan være seriøse når 
det gjelder. Er det noe vi ikke er fornøyd med, så 
snakker vi sammen og finner løsninger og regler 
som hjelper oss å bygge laget videre.  

 
G12 spilte A-sluttspill på Steinkjercup og tapte 
semifinale etter en utrolig innsats. Laget de tapte 
for  (Sparbu) måtte gi tapt for Steinkjer i finalen, 
men dette var en utrolig prestasjon av guttene.  De 
tapte som et seirende lag! De gav oss alle en ufor-
glemmelig opplevelse:)

Godt humør etter prestisjefylt kamp mellom foreldre og spillere på sesongavslutning!

Bortekamp eller hjemmekamp: G12 har alltid mange trofaste supportere med seg!
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Jenter 14 er en flott gjeng på 14 jenter til-
sammen. Jentene er treningsglade og trenings-
villige. De møter trofast opp på trening. De har 
hatt trening mandager og onsdager, og i tillegg 
en ”frivilligtrening” på fredag. Det har vært stor 
utvikling i laget gjennom sesongen, og det vises 
også på flott resultat. Laget ble på fjerdeplass på 
tabellen og det er veldig bra! De har hatt besøk 
av Asgeir Hatlen fra Byåsenakademiet (okto-

J14 - håndball

Tøffe mødre i kamp mot sine døtre. Det var ingen tegn til å ”la kidsa vinne”, for å si det sånn...:)

ber 2017 sammen med J16) og elitespillere fra 
Byåsen som var med på trening i februar 2018, 
også dette sammen med J16. Dette var fin inspi-
rasjon og motivasjon. 

Miljøet er godt, det er omsorgsfulle jenter 
som bryr seg om hverandre, heier på hverandre, 
og kommer også med gode råd til hverandre.  
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416 56 996
www.rennebuhytteservice.com

Leverandør av grus
alle fraksjoner i knust fjell.

Transport med lastebil og traktor

tlf 926 46 626 - www.aspeggentransport.noTlf: 72426560/476 24 600 
Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Vi forhandler klippere 
som passer fra hyttetomt til fotballbane

Totalleverandør av
takst-tjenester og bygningskontroll 

Bolig – Næring – Skade – Nybygg   

Tor Gunnar Uv, tlf 934 29 338 Fridar Skjerve, tlf 969 42 209

Terje Sandhaugen, tlf 400 04 451 Roar Sørlien, tlf 990 23 902
 

Avdeling Oppdal/Rennebu:
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Håndballavslutning i hallen
Tirsdag 17.04 fylte vi hallen med ca 
90 spillere og 150 familiemedlemmer. 
Foreldrekamper, utdeling av roser til 
alle lag-team, felles kveldsmat og siste 
forberedelser til reisecup til Steinkjer. 
Flott sesongavslutning, og nå en god 
tradisjon i håndballgruppa!
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Denne sesongen har Rennebu og Oppdal hatt et 
samarbeidslag om et Jenter16-lag. Vi har

hatt to treninger i uka; mandager i Rennebuhallen 
og torsdager i idrettshallen på Oppdal. Vi har hatt 
Laila Svahaug som hovedtrener og som har hatt 
treningene i Rennebu, mens Kjetil Sandsten har hatt 
torsdagstreningene i Oppdal. Dette samarbeidet har 
fungert fint! 

Det var i overtall med Rennebujenter til å begyn-
ne med, men utover sesongen ble det halvparten fra 
hver klubb.

Vi har vært 12 jenter på laget i alderen 13-16 

Oppdal-Rennebu J16 - håndball
år.  Oppdal klarte ikke å stille eget J14-lag og et 
par av disse spillerne valgte å spille på J16 og det 
er vi glade for, for vi har jammen hatt behov for 
dem gjennom sesongen! Vi har spilt i en serie med 
mange sterke lag. Vi møter lag som har rene årslag 
og har spilt sammen i årsvis og er samspilte. Flere 
av lagene har flere treninger i uka enn oss og har en 
større spillerstall. Mens vi startet sesongen med å 
bli kjent med hverandre!

Men selv om det har vært mye motstand denne 
sesongen har det vært god stemning i gruppa!

Oppdal-Rennebu J16 bød opp til foreldrekamp, og foreldrene fikk en tøff forsvarskamp mot raske jenter! 
Imponerende innsats:)
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Glimt fra årets seriekamper for J16, 
inklusive peptalk og fellesskap rundt 
matbordet. 

Imponerende laginnsats og pågangsmot 
gjennom hele sesongen!
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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.

 Astrid Frisør 
     - Dame og Herre -

Tlf 72 42 74 44
Granliveien 17, Berkåk

7391 Rennebu Smed: Ivar Fjellstad tlf 488 44 401 
Bilopphuggeri: Håvard Sundset tlf 906 57 710

Godkjent bilopphuggeri og 
mottak av skrapmetall

Tradisjonelt smedarbeid
www.rennebusmia.no 
- følg oss på facebook
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Sakset fra medlemsblad i 1998

Tilbakeblikk

Småjentelaget ble nr 2 i Bergstadcup. Da de var 
på kamp og så TrondheimsØrn - Asker fikk de 
møte Ann Kristin Aarønes og Gørild Kringen.
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Tilbakeblikk

20 år siden NM på ski
Det er 20 år siden NM på ski i Rennebu og Meldal. Vi har funnet fram det som stod  om 

arrangementet i medlemsbladet i 1998, og også 10 år etter i 2008
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Det er viktig å ha noe å leve av 
- men like viktig å ha noe å leve for!

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

et aktivt idrettsmiljø.
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Sakset fra medlemsblad i 2008

Tilbakeblikk

Fotball har mange lag i aksjon hver sesong. For at 
dette skal fungere er det nødvendig med engasjerte 
og dyktige ledere.
Her er lederne for J14 Bjørn Gunnar Haugen, 
Siv Eriksen og Ketil Sørløkk. Laget har oppnådd 
gode resultater og lederne ser ut til å kose seg.

Bak fra venstre: Mari Meslo, Marthe Løfshus, 
Janne Kvam, Marianne Olsen, Maren Grøtte.
I midten fra venstre: Julie S. Haugen, Ina Katrin 
Nergård, Stine E. Myhren, Andrea S. Engen, 
Kristine Sørløkk.
Foran fra venstre: Mari Bergsrønning, 
Cathrine Brekke.



Rennebu IL48

Måler 106 x 68 meter – arealbruk 7.268 kvm.
Koster ca. 5 millioner kroner. Idrettslagets 
andel er satt til kr 1.080.000.
Grunnarbeide: BL Entreprenør
Gressmatte: Syntec
Lysanlegg: Kvikne Rennebu Kraftlag

I vårt nordiske klima er det naturgitte begrens-
ninger på hvor lenge en utendørs fotballsesong 
varer.  Hvis forutsetningen er spill på vanlig natur-
gras, vil en normal sesong strekke seg fra slutten av 
april til litt ut i september. Med kunstgrasbane vil 
denne sesongen forlenges med kanskje to måneder 
”i begge ender”. Dette gir naturligvis betydelig 
gevinst på flere måter, først og fremst rent sports-
lig. Veien fram fra prosjektgruppa i idrettslaget 
hadde sitt første møte på Hallandsstuggu 27. mars 
2007 til den første offisielle kampen ble sparket i 
gang 24. august 2008, viser at med godt samarbeid 
mellom de involverte parter, kan det hele gå svært 
fort. Ass. generalsekretær i Norges Fotballforbund, 
Trygve Bornø, karakteriserte prosessen i Rennebu 
som noe nær verdensrekord i hurtig realisering av 
idrettsanlegg. 

Men tilbake til starten. På møtet den 27. mars i 
fjor ble prosjektgruppa for bygging av bane valgt. 
Den bestod av Knut Hårstad, Ottar Ramstad, Olav 
Stavne og Arne Ivar Østerås. Gruppa fikk følgende 
mandat: Utarbeide prosjekt for en 11èr bane, lokali-
sering, kostnadsoverslag og finansiering. Prosjektet 
skulle så presenteres for kommunen innen 30. mai 
2008. 

 I byggekomiteen, som ble nedsatt av formanns-
skapet den 25. oktober 2007, ble Knut Hårstad 
valgt som leder. Videre bestod komiteen av Arne 
Meland, Arve Withbro, Inge Olav Hatvik, Nils 
Petter Gundersen og Astrid Snildal, som var komi-
teens sekretær. I tillegg ble siv.ing. Sven Aune 
mye benyttet som konsulent, da han har betydelig 
kompetanse fra andre baneprosjekt. De som tror 
at kunstgras er kunstgras bør vite at da type skulle 
velges, var så mange som 10 til 15 leverandører 
interessert i å levere banedekke. Tilslutt stod det 

Kunstgrasbanen på Berkåk
mellom fire leverandører som var inne til intervju. 
Grastypen som tilslutt ble valgt, har bl.a. den egen-
skapen at stråa ikke brekker og ” legger seg”.

Første ”spadestikk” dateres til mandag 16. juni, 
men før det ble den gamle grasmatta fjernet, noe av 
denne ble solgt til hytteleverandører til gjenbruk. 
Så gikk det slag i slag, med grunnarbeid, legging av 
dekke, montering av lysmaster etc. Arbeidet må til-
nærmelsesvis sies å ha gått på skinner, for allerede 
den 24. august ble det foretatt høytidelig åpning av 
den nye kunstgrasbanen på Berkåk. Knut Hårstad 
vil gjerne rose kommunen, fylket og alle involverte 
parter for samarbeidet i prosessen, det gode samar-
beidet er mye av årsaken til at det hele gikk såpass 
raskt. Trygve Bornø fra Norges Fotballforbund og 
leder Morten Wolden i Sør-Trøndelag Fotballkrets 
var blant gratulantene ved den stilfulle åpningssere-
monien denne solfylte søndagen i august. 

Finansieringen av nybanen er lagt opp etter 1/3 
prinsippet, der kommunen, idrettslaget og spille-
midler står for hver sin tredjedel. Men for idretts-
lagets vedkommende er tredjedelen satt til et fast 
beløp, kr 1.080.000. For fotballgruppas del forsøkes 
det å selge andeler på banen, der hver andel koster 
500,- kr.  Pr. 1. november er det solgt andeler for 
77.000,- kr, og vi kan jo i samme slengen oppfordre 
alle til å tegne seg for en (eller flere) andeler i kunst-
grasbanen. Da får du diplom med bevis på med-
eierskap og hjelper samtidig idrettslaget i bygda, 
som har investert betydelige summer for å gi oss 
og våre barn et best mulig tilbud for å kunne drive 
med positive fritidsaktiviteter. Det er kommunen 
som har vedlikeholdsansvaret for banen, mens det 
er inngått en driftsavtale med idrettslaget. For 2009 
er det budsjettert med 500.000,- kr til innkjøp av 
nødvendig utstyr for vedlikehold. Mye av kostna-
dene til vedlikehold av banen, er for øvrig overført 
fra vedlikeholdsbudsjettet fra den gamle grasbanen.

Vi som er en del av fotballfamilien, ser den 
enorme betydningen et slikt anlegg vil få for spor-
ten vår. Det er lett å se de åpenbare fordelene, slik 
som gode spilleforhold nær sagt uansett vær, forlen-
get sesong, mindre behov for å okkupere hallen på 

Tilbakeblikk fra medlemsblad i 2008
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Alle fotos: Arne Ivar Østerås

Isolasjon, fiberduk

Kunstgras på rull

Forberedelse til 1. kampÅpningstale ved ordfører Rogstad

bekostning av ”innendørsidretter” o.s.v. Samtidig 
må vi også være oppmerksomme på eventuelle 
minussider ved spill på kunstgras kontra naturgras. 
Vridningsskader, slitasje på ledd etc. er moment 
som gjerne blir trukket fram av skeptikerne. Vi må 
i denne sammenheng trekke fram den store utvik-
lingen som har skjedd når det gjelder kvaliteten på 
dekket. Det er faktisk veldig stor kvalitetsforskjell 
på kunstdekke lagt for 10-15 år siden og dagens 
generasjon av kunstgrasbaner. I det kalde nord ser 

vi at stadig flere toppklubber også ser nytten av 
kunstgras. For oss som er medlemmer i et idretts-
lag som Rennebu IL, er potensialet med den nye 
banen stor. Her blir ikke brukerne møtt med skiltet 
STENGT BANE; banen er alltid tilgjengelig, uan-
sett vær. Tiden som har gått fra åpningen og fram til 
i dag, tyder på at den vil bli brukt flittig.

Jan Inge Flå
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SMN Regnskapshuset

BDO
Opdalingen
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Fotballsesongen 2017

Vi er godt i gang med årets fotballsesong, men 
først et tilbakeblikk på forrige sesong. Fotballen 
stilte med følgende lag i 2017: Jenter 12, 14 og 
17 Gutter 11, 12, 14, 16 og menn senior, i tilegg 
kommer minifotballen som deltok i Gauldalsserien. 
Det er en gledelig trend at antall jenter som deltar 
er økende i det som er norges største jenteidrett. 
Rennebu var representert i flere cuper der de største 
var Hessacup, Stosjøcup og Danacup, i tillegg del-
tok vi i mange lokale cuper også innendørscuper. 
Blant mange gode prestasjoner i 2017-sesongen er 
det nok seniorlaget sin prestasjon som vil bli husket 
best. Henviser til artikkel om lagsprisen.

Fotballgruppa vil rette en stor takk til trenere, 
lagledere, foreldre, øvrige støttespillere og ikke 
minst våre økonomiske støttespillere. Takk for all 
hjelp og støtte i 2017.sesongen!

Årets sesong

Minifotballserien startet med fullt hus og stor-
mende jubel onsdag 23.mai og dermed er alle lag i 
gang med årets seriespill. I tillegg til minifotballen 
stiller vi med følgende lag i kretsserie: Jenter 11, 
14 og 17 år Gutter 12, 14, 16 og menn senior. Det 
er stor aktivitet og til tider trangt om plassen på 
kunstgrasbanen, og det er bra, og når nå seniorlaget 
flytter til Frambanen skal det bli god plass til all 
aktivitet. I år er det Norwaycup som blir den store 
cupen for G14, G16 og J17, så hvis du befinner deg 
i osloområdet i tidsrommet 29.juli-3.august vil jeg 
anbefale å få med seg en eller flere rennebukamper. 
I tillegg blir det deltakelse på Hessacup, GFK-cup, 
Orkla sparebank-cup og Oppdalscup.

Fotballgruppa
Hvis du lurer på når det er kamper på 

Kunstgrasbanen er det bare å gå inn på rennebu.
com, der finner du en kalender med oversikt over 
alle kamper på kunstgrasbanen. Let etter Bruksplan 
kunstgras.

Rennebu menn senior spiller heretter sine 
hjemmekamper på Frambanen
Lørdag 2. juni  kl 12.00  mot Brekken
Fredag 22. juni  kl 20.00  mot Leik
Fredag 10. august  kl 20.00  mot Nidelv
Fredag 24. august  kl 19.00  mot Gimse
Fredag 7. september  kl 18.30  mot Trønder/Lyn

Vel møtt på kamp!

Tine fotballskole 2018

Vi fortsetter dette meget populære tiltaket uka før 
skolestart på høsten. Årets fotballskole arrangeres i 
tidsrommet 13-15.august. Påmeldingsinformasjon 
vil bli lagt ut på de forskjellige facebooksidene før 
skoleslutt.

Olav Stavne

Styret i fotballgruppa består av:
 
Olav Stavne leder
Svenn Ove Vaagen
Vemund Angell
Mona Schjølset
Ragni Rogogjerd
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A-laget

Petter Sandhaugen har nettopp scoret sesongens 
siste mål i 5-2 seieren over Tiller 2 i KM-finalen. 

En historisk lang seiersrekke ble dermed kronet da 
laget sikret seg pokalen i Abrahallen.

Opprykket til 5. divisjon var for lengst sikret
 da Rennebu stilte opp til fotografering
etter siste serierunde på Frambanen.

Her mottar kaptein Christian Ilvang
kretsens pokal av kretsens representant 

Aleksander Åmot Olsen.

Her har nok de fleste gått i kiosken, men 
Rennebu A-lag har et tallrikt og trofast publikum 
som fortjener hyllest fra spillerne. Takk te dokk!
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Trenere, spillere og kommende generasjoner etter at 
kretsmesterskapet ble sikret i Abrahallen i slutten av oktober.

Alle foto: Opdalingen/Jan Inge Flå

Berkåk, Sør-Trøndelag
10. - 12. august 2018

www.rennebumartnan.no

Vi har div garn  
fra Viking of Norway

Rennebu Nedre Handel
Voll, 7393 Rennebu

tlf 72 42 65 50

Bli Burgermester 
fredag og lørdag!

Burger kr 2490
Tips for å lage gode burgere

på joker.no

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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Idrettsskolen har nylig hatt avslutning av seson-
gen og i år har nesten 50 unger deltatt. Hver tors-
dagskveld fra september til april samles unger i 
alderen 4-6 og 7-10 år i Rennebuhallen. Hver er det 
(heldigvis) ingen fokus på prestasjoner og resulta-
ter, men tvert imot er målet at ungene skal være i 
variert aktivitet og ha det artig. 

For de yngste på 4-6 sport har vi som regel 
en hinderløype på den ene sida av hallen og lek 
med ball, sisten og andre aktiviteter på den andre 
sida. Gjennom leken og aktiviteten kommer 4,5 
og 6 - åringene innom elementer som koordina-
sjon, spenst, bevegelighet, styrke, utholdenhet og 
balanse. Det er ingen som konkurrerer på idretts-
skolen, men for oss voksne er det veldig artig å se 
at ungene utfordrer seg selv. Alle unger er forskjel-
lige og har forskjellige interesser. Noen øver seg på 
å ta det perfekte hoppet på tjukkasen, mens andre 
synes det er vel så morsomt å prøve å få til å rocke 
med rockering. Det er uansett utrolig artig å se den 
mestringsgleden de viser, når de endelig får til det 
de har øvd seg på kanskje gjennom flere kvelder og 
når de tør å utfordre seg selv på aktiviteter de synes 
er vanskelige eller litt skumle. 

For ungene på 7-10 sport er det de ulike grup-
pene i Idrettslaget som stort sett har aktivitetene. 
Denne sesongen har vi hatt både sykling, friidrett, 
håndball, fotball og ski. I tillegg har ungene fått 
prøve Taekwondo med instruktører fra Oppdal. 
Ingvild og Even har også hatt tre kvelder med 
leken Star Wars Dodgeball, noe som ungene synes 
er kjempeartig! Det er ofte gjennom 7-10 sport at 
ungene får kjenne litt på hvilken aktivitet som de 
synes er mest artig og veien videre for å melde seg 
på for eksempel håndball eller skitrening kan derfor 
bli litt kortere. 

Enkelte lørdager leier idrettsskolen bassenget 
på Oppdal en time før vanlig åpningstid og da kan 
barna ta med foreldre og søsken helt gratis. Dette 
tilbudet er vi veldig fornøyde med og vi håper vi 
kan videreføre dette til neste sesong. Tidligere har 
idrettsskolen hatt ansvar for minifotballen, som 

Idrettsskolen

starter opp i april. Nytt av året er at fotballgruppa nå 
har tatt over organiseringen av minifotballen. 

Idrettsskolen har vært og er i dag basert på at 
foreldre stiller opp frivillig som trenere. Det er som 
kjent «itjnå som kjæm tå sæ sjøl» og på et eller 
annet tidspunkt i barnas oppvekst må man som for-
eldre belage seg på å hjelpe til i ulike settinger, for 
at barna våre skal ha tilbud om aktiviteter. Jeg kan 
trygt anbefale idrettsskolen som en fin plass å være 
frivillig, da det er overkommelig for alle å legge til 
rette for lek og aktivitet for denne aldersgruppen. 
Man må kanskje tåle noen brutalt ærlige og «nåde-
løse» tilbakemeldinger fra ungene, hvis opplegget 
en kveld ikke skulle gå helt som planlagt. Men så 
kan jeg til gjengjeld love at det er god stemning 
med mange gullkorn, høy aktivitet og fullt fokus 
når aktivitetene fenger. 

Jeg vil rette en stor takk til styret og til en super 
gjeng med foreldre som har stilt opp som frivillige 
trenere gjennom året. Uten deres innsats hadde ikke 
idrettsskolen eksistert! 

Ingvild Meslo har vært trener, styremedlem og 
leder i idrettsskolen i mange år. Hun har nå gitt seg 
som leder. Ingvild – du har gjort en stor innsats for 
idrettsskolen og ungene våre! Tusen takk for enga-
sjementet! 

Idrettsskolen starter opp igjen i september og vi 
ønsker alle barn født 2009-2014 velkommen til å 
være med. Jeg oppfordrer foreldre til å legge seg 
til facebookgruppa Rennebu IL Idrettsskolen. Der 
legges det ut mer informasjon når det nærmer seg 
oppstart. Dersom du ikke er på Facebook, er det 
bare å ta kontakt!

Tone Eithun
Leder idrettsskolen



Rennebu IL 55

Styret i idrettsskolen består av:
 
Tone Eithun leder
Heidi Merete Johansen nestleder
Trude Nygård kasserer
Monica Høybakken styremedlem
Hanne Rise styremedlem
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Trim- og sykkelgruppa

Topptrim 2018
Vi går den 18. topptrimsesong i møte med åtte 

fjelltopper fordelt over hele bygda. Vi har også i 
år hatt fokus på fine greie turer i godt turterreng. 
Vi har en langtur og det er Langfjellet. Her er det 
muligheter til å sykle innover Jøldalen for å korte 
ned turen og ta gjerne en rast eller en overnatting 
på Jøldalshytta. Vi foreslår utgangspunkt for turen, 
men dette kan du velge etter eget ønske. 

Klippekort finner du i bladet her eller det er 
utlagt på Bygdasenteret. I tillegg finnes det på 
www.rennebu.com. Rennebu har fått nytt turkart 
som dekker alle postene og dette kan kjøpes på 
Bygdasenteret. Har du eldre kart så sjekk at toppen 
er på kartet du tar med deg.

Det kan oppnås maks 12 poeng, og voksne som 
leverer inn klippekort må ha minst 8 poeng, for de 
under 13 år kreves minst 6 poeng og for de under 
11 år er det nok med 4 poeng. Alle som klarer disse 
kravene blir premiert og i tillegg trekker vi ut to 
gavekort på kr 1000,-.

Toppene er merket med skilt og har klippetang 
og bok for å skrive navn. 

Studer kartet på forhånd da høyden over havet 
angitt på klippekortet kan være viktig for å finne 
”riktig” topp. Husk også å ha med kompasset eller 
GPS’en i sekken for å stake ut riktig kurs. 

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

God tur!

Styret for trim og sykkel består av:
 
Arild Bruheim Leder
Asbjørn Stavne Nestleder
May Folland Værnes Sekretær
Lars Rokkones Styremedlem
Tommy Knutsen Styremedlem
Jon Rokkonesløkk Styremedlem
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Trimpostene i Rennebu:

Det var i alt 25 869 besøkende på våre 
22 trimposter i sesongen 2017/2018. Gledelig er 
det at så mange kvitterer i bøkerne som ligger i 
trimkassene.

Antall besøk på de forskjellige postene 
fordeler seg slik:

Minillstien 800
Tovlia 757
Røåsen 2 996
Slette 2 275
Skaumsjøen 1 516
Litjdalen    992
Buvatnet 3 059
Bredalen 1 403
Mjuken 2 525
Jønnåa 630
Aunrøa 2 320
Ila 752
Ryphøa 1 394
Bjørkslette 1 555
Bystvaet 825
Gragjelan  654
Voraløypa  600
Kollbotnan  34
Jakobshaugen     55
Mælsætra 255
Risknappen   255
Steinkjerringa 217 
Totalt  25 869  

Heldige vinnere av Ulvangsokker ble:

Eivind Rise, Tone Rønning, Harald Holm, Ingrid 
Lånke, Eli Hårstad, Egil Arne Langseth, Olav 
Aasmyr, Jan Erik Asphaug, Bjørn Gunnar Haugen, 
Lene Nyhus, Kristin Fjærestad, Emilie Sæther Flå, 
Torill Ytterhus Haugset, Morten Olsen, Liv Sæther 
Flå, Inger Marie Johansen, Eirin Eriksen, Tor 
Næve, Astrid Aasmyr, Kristin Røstum, Eva Helene 
Sæter, Wenche Halgunset, May Grete Solberg, 
Berit Trønsdal, Jakob H. Gunnes, Signy Ramsem, 
Idar Presthus, Jonas Hårstad, Målfrid Herrem, 
Bodil Gunnes.

Ulsberg, 7398 Rennebu – Tlf 48 21 26 67
post@jt-bygg.no – www.jt-bygg.no
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Stamnan 22.04 2018 130 deltagere
Gavekort a kr 500:
Lone Vaagen
Stine Hårstad
Olav Langseth
Ane Skamfer
Torild Eggan
Roar Havdal

Voll 29.04.2018 95 deltagere
Lukas Andre Wiggen
Vegard Uv Værnes
Håvard Rønning
Steinar Bakk
Even Sæther
Iris Stavnesli

Sykkelkarusell 2018

Berkåk 06.05.2018 112 deltagere
Thea Asphaug
Mia Skamfer
Kjell Olav Hoel
Jon Stavne
June Nordbø
Mona Isne

Berkåk 13.05.2018 105 deltagere
Nora Ytterhus
Isak Rokkonesløkk
Tyra Ramsem
Torstein Haugen
Emma Aasbakk
Per Morten Lorentzen

Vinner av sykkel 
til en verdi av kr 5 000,- Arve Bøe

Roy Elven fra Intersport, vinner av sykkel Arve Bøe, Stein Knutsen fra Esso, 
Lars Rokkones fra trimgruppa
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Våren betyr terrengløp for oss i friidrettsgruppa. 
Når medlemsbladet går i trykken har vi allerede hatt 
to løp. Terrengløp er populært blant de yngste med-
lemmene i RIL, i 2017 deltok 86 unger i alderen 2 
til 12 år på ett eller flere løp. På årets første løp som 
gikk på Voll var det 64 deltakere.

En av tingene som er gøy for oss som arrangerer 
terrengløp er at vi kan ta i bruk hele bygda. Vi har 
terreng over alt. I år går løpene på Voll, Stamnan, 
Berkåk og Innset. Tidligere år har vi også hatt løp 
på Grindal og Nerskogen.

Det er også gøy at det er nettopp i terrengløp en 
av våre medlemmer har gjort seg bemerket utenfor 
kommunegrensen. Sigrid Ytterhus Haugset ble i 
fjor kretsmester i sin klasse jenter 18/19 på distan-
sen 5 km. Tidlig i april i år tok Sigrid en sterk bron-
semedalje i samme klasse i NM kort løype som ble 
arrangert i Mjeldalen i Osterøy. En imponerende 
prestasjon!

Samtidig som det er terrengløp på Berkåk 24. mai 
arrangerer vi Mjuken Opp. Dette er et løp for ung-
dom og voksne fra 12 år og oppover. Løypa er ca. 
1,3 km lang, med en stigning på 170 høydemeter. 
Her kan vi ikke skryte av samme deltagerantall, så 
vi oppfordrer flere til å delta.

Friidrettsgruppa

5. mai deltok en gjeng sprekinger på 
Holmenkollstafetten. Dette var første gang på nes-
ten 30 år at RIL deltok på vårens vakreste eventyr 
i hovedstaden. 
Oddvar Myrmo tok initiativet til å melde på laget, 
han var selv “coach” og hadde laget et stramt skje-
ma på hvor lang tid hver løper kunne bruke på sin 
etappe. Skjemaet ble knust allerede fra første etappe 
og sluttiden ble tre minutter raskere enn planlagt og 
laget endte på en 89.-plass av 1553 lag!

For styret
Otte 

Styret i friidrettsgruppa består av:
 
Otte Hårstad Leder
Martha Ellen Herrem Nestleder
Oddveig Uv Værnes  Kasserer
Vegard Skamfer Styremedlem 
Steinar Bakk  Styremedlem 



Rennebu IL 61

Sigrid på seierspallen i NM terrengløp i april.

Sigrun, Ane og Margrethe 
koser seg med smoothie som 
idrettsskolen spanderte på 
årets første terrengløp på Voll.

Leander har fått en luke til
 Ingeborg og Eileen. Bak kommer 

Jørgen og Håkon i full fart.
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Sindre Smestu Holm på startstreken Asle Kosbergløkk får stafettenpinnen av Sindre

Torild Eggan krysser mållinja på Bislett.

Sindre Smestu Holm, Asle Kosbergløkk, Oda 
Smestu Holm og Ingebrigt Grut på Bislett.

Andrea Vikin, Torild Eggan og Guro Ytterhus

Rennebu sitt lag kom 
inn på tida 1.07 og fikk 

dermed Lagpremie.



Torunn Rønning, Lone Vaagen, 
Stine Hårstad, Thyra Ramsem, Mari 
Krogstad og Eileen Rokkonesløkk.

Håkon Myrmo gleder seg til mange flotte turer på rulleski i sommer. Her er han på tur opp Kvenndalen.

Glade barn i Idrettskolen.



Produksjon: mediaprofil as - tlf 72 42 76 66

Vi ønsker alle en 
god og aktiv sommer!


