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Skivenner!
Vi skriver desember og snøen har ankommet vårt løypeanlegg! Vi har
dermed fått tatt i bruk skia langt tidligere enn ved fjorårets sesong.
I høst har vi utført omfattende anleggsarbeid og utbedret både løypetrase
og belysning. Se egen sak med mer detaljer om dette lenger bak i bladet.
I og med at snøen kom relativt tidlig, og før arbeidet var avsluttet for
sesongen, har det vært noe skitt i løypa på stadion. Med mer snø utover
er dette en forbigående utfordring.
Tross en del Covid-smitte i samfunnet, håper vi like vel at vi kan få gjennomført en tilnærmet
normal skisesong igjen. Vi gleder oss stort til å innby til en ny karusellrennsesong, med bl.a.
nystekte vafler og varm drikke etter gjennomført renn.
Lørdag 22. januar skal vi arrangere kretsmesterskap i stafett. Da håper vi på mange deltakere, men
også et mangfoldig publikum til å sette en fin ramme rundt arrangementet. I tillegg til en del
frivillige til å håndtere ulike utfordringer og tilrettelegginger både før, under og etter arrangementet.
Karusellrennsesongen starter som vanlig opp igjen på nyåret. Totalt 10 renn er fordelt likt mellom
Leksvik IL og Berg-Ugla grendelag. Se mer i egen oversikt lenger bak i bladet. I år blir det innlagt
en Telenor-karusell med en flott deltakerpremie til alle opp til og med 12 år. I tillegg vil som før alle
få en liten premie ved målgangen i hvert renn.
Med mye aktivitet og arrangement vil ha en del behov for medhjelpere. Vi vil spørre en god del
personer om hjelp før og under arrangementene, for å skape en god opplevelse både for deltakere og
publikum. Vi er svært takknemlig for alle som velvillig har stilt opp ved våre tidligere arrangement
og håper på samme positive tilbakemeldingen fra dere som blir satt opp i år. Selv om du ikke blir
spurt, men ønsker å bidra, vil vi svært gjerne høre fra deg – vi har alltids noe vi trenger hjelp til ☺
Skiavdelingen håper våre utøvere vil delta på ulike arrangement rundt om i kretsen om regionen. I
terminlisten lenger bak i bladet finnes en oversikt over de mest relevante skirenn for sesongen. Vi
har også plukket ut noen renn der vi vil ha et felles opplegg og håper så mange som mulig vil delta
på disse.
Nytt av året er at ski- og friidrettsavdelingen er slått sammen til én avdeling. Begrunnelsen for dette
er lav aktivitet i rene friidrettsgrener, og at det stort sett er de samme barn og foresatte som er
engasjert, både sommer og vinter. Administrativt er det ett og samme styre for avdelingen.
Styret i Leksvik IL skiavdelingen vil takke alle tillitsvalgte og trenere, dugnadshjelpere,
løypekjørere, støttespillere og sponsorer for all hjelp og bidrag som ytes!
Uten Dere har ikke vi vært i stand til å gi det aktivitetstilbudet vi gjør for vårt lokalmiljø!
TAKK TIL DERE ALLE!
Velkommen til en aktiv vinter og lykke til med sesongen 2021-22.
Sportslig hilsen Leksvik IL – skiavdelingen, Torkil Berg, leder

Løype- og parkeringsavgift ved skisenteret bidrar til et bedre tilbud.
Leksvik IL vil at våre anlegg og skiløyper skal være flittig i bruk. Dette betinger at løypene
kjøres opp daglig hvis det er behov, samt at det er lys i løypa på kveldstid. Løypekjøring,
drivstoff og strøm er kostnadskrevende for vår organisasjon, men det er selvsagt en glede å
tilby så gode forhold som mulig gjennom hele vinteren.
Vi har derfor innført en løype- og parkeringsavgift ved skisenteret.
Avgiften koster kr 60,- pr. kjøretøy for et dagskort, og kr 600,- for et årskort.
Betalingen skjer fortrinnsvis til VIPPS 130011, skriv i meldingsteksten hva innbetalingen
gjelder. Det er også mulig å betale med bankkort når vi har kiosksalg ved våre arrangement.
Skriv gjerne ut kvitteringen og legg i ruta, da dette vil forenkle en evt. kontroll.

Løypekjøring
Lysløypa i Leksvik Skisenter blir preparert hver dag, hver uke, så lenge været ikke blir altfor
utfordrende. Turløypa til Åsen vil også bli kjørt opp enkelte ukedager.
Under vises en kjøreplan for når løypene skal være klare (avhengig av vær-/ snøforhold – følg med
på Facebook-sidene til Leksvik idrettslag):

Lysløypa
Turløype

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

10:00

10:00

17:00

10:00

10:00

17:00

Har du spørsmål i forhold til prepareringen, kan du ta kontakt med løypekoordinator Torkil Berg på
telefon 90014995. Vi har GPS på løypemaskina og du kan få en oppdatert løypestatus ved å gå inn
på nettadressen; https://loyper.net/#leksvik, eller på hjemmesiden http://ski.leksvikil.no/
Berg-Ugla vil også i år preparere løypene hver uke, med forbehold om at vær og snøforhold tillater
dette. I tillegg vil lysløype og turløypa mot Elvvatnet bli preparert alle helger, forutsatt at snø og
værforhold tillater dette.

Strømsparing i lysløypa – førstemann på stadion må slå på lyset
Du behøver ikke å snu om det er mørkt i skianlegget – du trenger kun å slå på lyset!
For å spare strøm, er det montert en bryter på oversiden av klubbhuset ved den ytterste døra
(lengst vest ved veien utover til Svalbakkheia). Den første som ankommer stadion, må altså
slå på lyset.
Lyset slokkes automatisk etter ca. klokka 21:45.
Dette er ikke gjort for å hindre noen i å bruke lysløypa, men rett og slett for at lyset ikke skal
brenne når ingen er ute på ski (f. eks. jule- og nyttårsaften).

Treningstider
Skiavdelingen har faste treningsdager i hele vinter:
Tirsdager fra kl 18:00 er det trening for alle
aldersgrupper, og torsdager fra kl 18:00 er det
trening fra og med mellomtrinn og eldre. Vi
deler inn i grupper hovedsakelig etter alder og
interesse.
For de som ønsker en mer «friere» linje som
f.eks. å bruke hopp og skileikanlegget i
skisenteret, kan en selvsagt gjøre dette –
uavhengig av alder og ambisjonsnivå.
Samtidig vil det være et alternativ for de som
vil trene mer spesifikt langrenn. Dette
bestemmer man selv fra trening til trening.
Sted, stilart og eventuelt annen info ang.
treningene vil bli fortløpende publisert på vår
Facebook-gruppe «Leksvik IL – Ski- og
friidrett».
Vi vil ha treninger både ved Leksvik skisenter og Berg-Ugla skistadion. Etter jul er det karusellrenn hver
onsdag og deltakelse her vil bli prioritert.
Vi vil også servere gratis kveldsmat inne i klubbhuset etter en del av treningene ved skisenteret.

Gaver og støtte til driften
Ski- og friidrettsavdelingen er svært takknemlig for alle bidrag som mottas.
Vi håper derfor på like stor oppslutning i kommende sesong, da dette bidrar til at vi kan tilby
gode fasiliteter hele sesongen.
Ønsker du å gi en gave og økonomisk støtte til drift av løypenettet, kan dette betales inn til
konto 4241.07.00608. Du kan også betale med VIPPS til nr: 130011

Leie av klubbhuset ved Leksvik skisenter

Klubbhuset ved Leksvik skisenter er godt egnet for møter, større arrangement og selskaper.
Leksvik IL, skiavdelingen leier ut sal og kjøkken til interesserte.
Salen har plass til 150 personer med tilhørende glass, kopper og dekkeutstyr på kjøkkenet.
Vi har anskaffet AV-utstyr, med prosjektor, lerret og lyd.
Kjøkkenet er utstyrt med bl.a. industrioppvaskmaskin, kaffetraktere, kjøleskap og storkomfyr
med stekeovn.
Leietiden avtales/ fastsettes nærmere i signert leiekontrakt. Standard leiepris er satt til kr
2.800,- pr. døgn, eller kr 3.500,- for en hel helg (med helg menes fra fredag kl 14:00 til og
med søndag kl 14:00 om ikke annet er avtalt).
Vi har egne priser for dags-/ kveldsmøter. Ta kontakt for mer info og pris.
Kontaktperson for klubbhuset/ utleien er Linn Merete Barstad Moan og kontaktes på
telefon 916 29 885 eller e-post linn.barstad@gmail.com

Skilisens
Med skilisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte i renn i Norge
og utlandet. Skilisensen er først og fremst en idrettsskadeforsikring og erstatter ikke en
reiseforsikring. Husk at reiseforsikringen må dekke den idrettsaktiviteten du utfører.
Lisensen gir en god forsikring som gjelder for all aktivitet fra 1. oktober til 30. september året etter.
Lisensen gjelder fra betalingsdato. En grunnlisens (dekker de fleste) koster kr 310,- for langrenn og
kr 500,- for hopp/ kombinert (årslisens).
Fra den dagen utøveren fyller 13 år, er det nødvendig med skilisens. Fra den dagen utøveren fyller
70 år, er det frivillig med skilisens.

Med turrenn- og treningslisens er du forsikret 365 dager i året, samtidig som du også er forsikret
for alle turrenn du ønsker å gå i Norge og utlandet. Turrenn- og treningslisens krever
ikke medlemskap i klubb tilsluttet Norges Skiforbund. Dette er en meget god lisens for deg som
trener og går turrenn. Lisensen koster kr 800,- i året.
Engangslisens
Ønsker du kun å kjøpe lisens for et aktuelt skirenn kan du gjøre det. Da gjelder det bare dette rennet
og det betales til arrangøren. For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 60. For løpere som er
26 år og eldre koster engangslisensen kr 150.

Smørekurs
Vi tar sikte på å avholde smørekurs i starten av sesongen.
Her vil vi gå igjennom det mest grunnleggende for å få
god glid og godt feste, på en enkel måte.
Tidspunkt vil bli publisert på Facebook og på
hjemmesidene, stedet blir klubbhuset.

Friluftsgudstjeneste på Våttahaugen – Kristi himmelfartsdag 29. mai 2022.
Leksvik IL ski sørger for kirkekaffe/ servering og fyring i bålpanna ved den årlige og
tradisjonelle friluftsgudstjenesten på Våttahaugen Kristi Himmelfartsdag. Skiavdelingen får
kollekten som blir samlet inn, og vi takker Leksvik menighet og de frammøtte for et flott
bidrag til vår drift.
Vi oppfordrer at så mange som mulig tar turen til Våttahaugen denne vårdagen i mai.

Terrengløpkarusellen 2021
I år arrangerte vi terrengløpskarusell i
samarbeid med allidretten både før og etter
skolestart. Startskuddet for første runde gikk
i mai, og over 50 barn fra barnehagealder og
oppover stilte til start. Vi fikk til fire flotte
løp både ved Leksvik skisenter, Våttåhaugen
og i Trøa.
Hinderløypa siste kvelden inspirerte mange
til ekstra innsats, og i varmen fikk mange
også avkjølt seg i vannsprederen.

I september kjørte vi i gang med ny
terrengløpkarusell, og i løpet av tre kvelder
fikk vi løpt både ved Leksvik skisenter og til
topps på Våttåhaugen igjen.
Arrangementene viser at det er artig med
uteleik, frisk luft og premier!
Takk til alle som deltok og velkommen
tilbake til neste års terrengløpkarusell.

Telenor-karusellen 2022
Bergugla Grendelag og
Leksvik IL skal som
vanlig samarbeide om å
arrangere karusellrenn i
vinter.
Ved
de
4
siste
arrangementene
ved
Leksvik skisenter vil blir
arrangert som Telenor
Karusell, der vi lager i
stand løyper med noen
ekstra
utfordringer
underveis.
Telenor Karusellen er for årsklassene opp til og med 12 år. Alle deltakere mottar en fin
deltakerpremie fra Telenor. For deltakere over 12 år er det «vanlig» karusellrenn, men de
innlagte utfordringene er til bruk for alle årsklasser.

Karusellrenn 2022
Karusellrennene arrangeres som vanlig onsdager i tiden fra nyttår til påske, i samarbeid med
Berg-Ugla Grendelag. Påmelding innen kl 18:15 på renndagen.
Deltakeravgiften i år er kr 150,- pr deltaker til og med 15 år og kr 200,- pr. deltaker for 16 år
og eldre. Avgiften dekker alle 10 karusellrennene.
Alle som deltar i mer enn halvparten av avholdte karusellrenn bli premiert med en årspremie.
Dato
12. januar

Sted
Berg-Ugla skistadion

Stilart
Klassisk

19. januar

Leksvik skisenter

Fristil

26. januar

Berg-Ugla skistadion

Klassisk

2. februar

Leksvik skisenter

Fristil

9. februar

Berg-Ugla skistadion

Klassisk

16. februar

Leksvik skisenter

Fristil

2. mars

Berg-Ugla skistadion

Klassisk

9. mars

Leksvik skisenter

Fristil

16. mars

Berg-Ugla skistadion

Klassisk

23. mars

Leksvik skisenter

Fristil

Merknader
Åpningsrenn – vær tidlig ute!

Telenor-karusell
Telenor-karusell
Telenor-karusell
Avslutning og Telenor-karusell

Kretsmesterskap i stafett 22. januar 2022.
Leksvik IL er tildelt å arrangere Kretsmesterskap i stafett for Nord-Trøndelag skikrets. Vi venter oss
derfor mange skiløpere til vårt skianlegg denne dagen og håper også, hvis smittesituasjonen tillater
det, at mange publikummere også møter opp.
Ved et slik arrangement, er det et stort behov for frivillige, og skiavdelingen vil spørre en del
personer om hjelp, både før, under og etter arrangementet. Om det er noen som vil bidra, men så
langt ikke blitt spurt, er det bare å ta kontakt med rennleder på tlf. 9001 4995.
Mer info om arrangementet vil etter hvert blir publisert på våre nettsider og på Facebook-sidene.

Gapahuken

Skiavdelingen søkte og fikk innvilget støtte fra
Sparebank 1 – Midt-Norge til å bygge en
gapahuk ved Leksvik skisenter.
Grunnarbeidet ble igangsatt seint høsten 2020
og i 2021 ble trearbeidet også ferdigstilt. Det
kommer etter hvert også sitteplasser og
bålpanne til bruk for alle som besøker anlegget
eller leier klubbhuset.
Bildene er tatt fra dugnaden som ble utført
under miljøsamlinga i høst, her representert ved
Ken Arild Sandgrind.

Terminliste 2021-2022
På neste side er et utdrag av de renn og arrangementer som er mulig å delta på gjennom vinteren.
Utøvere som ønsker å delta på de ulike arrangementer, melder seg på dette via «Min idrett». Lenke
til arrangementsinfo og påmelding finnes på hjemmesidene til den enkelte skikrets. Gå inn på:
http://www.skiforbundet.no/
Påmeldingsavgiften dekkes av klubben. Der arrangører krever betaling ved påmelding, fås avgiften
refundert mot regning/ kvittering (genereres automatisk i «Min idrett») til skiavdelingens kasserer;
Linn Merete Barstad Moan, e-post linn.barstad@gmail.com
I tilfelle spørsmål, ta kontakt med trenere eller leder Torkil Berg, tlf: 90014995 / e-post:
torkilbe@gmail.com
Leksvik IL vil prioritere de renn markert med fet skrift i oversikten som følger. Her vil vi stille med
flest mulig løpere og med hjelp til smøring av ski for de som vil ha dette.
Renn som er grå-markert under, er prioriterte renn der vi stiller med opplegg som over, så fremt vi
har med løpere.

Aktuelle skirenn 2022
Dato

Arr. navn

Arrangør

Stilart

27.12.2021

Juleskirennet 2021

Idrettslaget Nor

K

29.12.2021

Skallrennet 2021 - KM-junior-senior

Frol IL

F

08.01.2022

Leksdalsrennet - NTE-cup 13-16 år

Leksdal IL

F

09.01.2022

Stjørdalssprinten

Stjørdals-Blink, IL

F fellesst.

09.01.2022

Snåsastafetten 2022

Snåsa IL

K-F-F

15.01.2022

Lille Arnljot Gelline

Vinne Skilag

F

16.01.2022

SpareBank1 Cup #1 - Rindalsrennet

Rindal IL

K/ fellesst.

20.01.2022

Barnas mini-VM 4 - Inderøy IL

Inderøy IL

Ski

22.01.2022

KM-stafett

Leksvik IL

K-F-F

23.01.2022

Grongrennet - KM 13-16 år

Grong IL

K + Skibytte

23.01.2022

Tjønnbakkrennet

Fjellørnen IL

F

29.01.2022

Steinkjer Skifestival

Steinkjer Skiklubb

F/ K 13 år ->

05.02.2022

Ogndalsrennet 2022

Ogndal IL

K

06.02.2022

Beitstad rennet

Beitstad IL

Langr.cross

06.02.2022

Fjellørnen skifestival

Fjellørnen IL

K/ Skibytte

12.02.2022

Tomannsstafett, Kvam

Kvam IL

F

13.02.2022

Skjelstadmarkstafetten

Skjelstadmark IL

K/ F

15.02.2022

Barnas mini-VM 11 - Fjellørnen IL

Fjellørnen IL

Ski

17.02.2022

Barnas mini-VM 13 - Beitstad IL

Beitstad IL

Ski

19.02.2022

Frolsprinten 2022 - NTE-Cup 13-16 år

Frol IL

F

19.02.2022

Uglarennet 2022

Byåsen IL

K

27.02.2022

Storhavet Rundt

Fjellørnen IL

K

03.03.2022

Vinnesprinten

Vinne Skilag

F

05.03.2022

Lirennet - KM junior-senior

Lierne IL

K

06.03.2022

Storhaugrennet

Stadsbygd IL

K

12.03.2022

Inderøyrennet

Inderøy IL

F

13.03.2022

Langrennscross i Skogn

Skogn IL

Langr.cross

19.03.2022

Storlirennet (F)

IL Varden Meråker

F

20.03.2022

TA Skisprint - KM 13-16 år

Henning IL

F

26.03.2022

Aasgutenrennet 2022 - NTE-cup 13-16 år

IL Aasguten

K

02.04.2022

Flyktningerennet (K)

Lierne IL

K

09.04.2022

Børgefjellrennet - NTE-cup finale

Røyrvik IF

F

Equinor Norgescup sesongen 2021/2022:
14.01.-16.01.
Equinor NC jr. Voss (1,2,3) AVLYST! (mulig det blir ny dato/ sted)
28.01.-30.01.
Equinor NC senior – Vind/ Gjøvik (7,8,9)
11.02.-13.02.
Equinor NM/NC junior – Nes (4,5)
11.03.-13.03.
Equinor NC junior (17/18år) Meråker (6,7,8)
11.03.-13.03.
Equinor NC sen. og 19/20år (U23) Steinkjer (6,7,8 og 10,11,12)
26.03 -29.03.
Equinor NM/NC senior – Harstad (13,14,15)
06.04.-09.04.
Equinor NM/NC junior/ senior – Lygna (17,17 og 9,10)

Informasjonskanaler
Nyheter og informasjon fra idrettslaget og skiavdelingen finnes og publiseres i ulike medier.
På vår hjemmeside www.ski.leksvikil.no finnes nyhetsartikler fra renn og ulike arrangementer, og
nyttig info om Leksvik skisenter.
En kan blant annet sjekke ut om løypa er oppkjørt ved å velge «Løypestatus» under fanen «Leksvik
skisenter», alternativt direkte til http://loyper.net/#leksvik
På idrettslagets Facebook-side legges aktuell info ut fortløpende.
På Skiforbundet sine hjemmesider; http://www.skiforbundet.no legges nasjonal info. For å komme
til langrenn, må denne grenen velges i menyen til venstre. Her ligger bl.a. terminlisten for hele
landet. For å komme til en bestemt skikrets, velges dette også i samme meny som nevnt overfor.
Nord-Trøndelag skikrets har nettadressen: http://www.skiforbundet.no/nord-trondelag/ og her finnes
aktuell info fra vår skikrets. Påmeldinger til renn skjer via terminlisten på disse sidene (for renn i
Sør-Trøndelag, må Sør-Trøndelag skikrets velges osv.).
Ta kontakt med skiavdelingen om det skulle være behov for mer info mv. Leder kan kontaktes
direkte på telefon 900 14 995 eller e-post ski.leksvik@gmail.com

Løypenytt for sesongen
Utover høsten 2021 har det vært stor aktivitet i løypenettet foran kommende sesong, med
betydelige investeringer i materiell og innleid entreprenørvirksomhet.
Løypetraseen på 2/3/5 km er endret mellom kryss 1 og 2 km, for å få en lettere utgang,
spesielt med tanke på utøvere som kun skal gå 2 eller 3 km. Denne omleggingen er et tiltak
får å få løypa såkalt homologert og dermed etter hvert FIS-godkjenning.
Innkomsten til stadion er lagt om med ny løype nedenfor og forbi hoppbakkene, med
påfølgende 180grader sving og nytt, rett og lengre oppløp mot mål.
Hele 2km og stadion har fått nye LED lys-armaturer, som gir mye bedre lys og bruker
mindre strøm.
Liker du snø og ski?
For å skaffe masser til de nye løypene er
det sprengt ut fjell nord for klubbhuset.
Da er du hjertelig velkommen til å møte
Dette har ført til at Svalbakkveien er
opp på våre fellestreninger tirsdager og
flyttet litt vekk fra klubbhuset og vi har
torsdager kl. 18:00 ved Leksvik
fått mange flere parkeringsplasser.
skisenter.
Som foregående år er det i tillegg utført
dugnad i løypene med skogrydding,
På skitrening hos oss har vi mye
beitpusser og fjerning av buskvekster i
skileik, stafetter, skihopping, fart, lek
turtraseen til Åsen.
og moro.
Ski- og friidrettsavdelingen håper at de
gjennomførte endringene blir godt
Vi serverer også kveldsmat til små og
mottatt og at mange blir å se i løypenettet
store etter enkelte treninger i vinter
framover.

Hopp og skileik
Vi fortsetter selvfølgelig med dette populære tilbudet og
starter opp på nyåret så fort det blir nok snø. Vi skal forsøke
å legge til rette for at alle som vil – uavhengig av alder – får
delta på dette om ønskelig.
Vi ser gjerne at foreldre er til stede under aktivitetene,
spesielt til barn i småtrinnsalder. Barna trenger tidvis litt
hjelp og bistand og da er det veldig bra å være flere voksne
til stede.
Enkelte ganger kan det også være et behov for hjelp i forkant
av treningskveldene, for å sette bakker og anlegget klar til
bruk. Vi vil publisere og etterspørre slik hjelp både ved
direkte kontakt og via våre Facebook-sider. Følg med!

Miljøsamlinga 2021

Søndag 18. september ble miljøsamlinga avholdt i Hovsteinan, tradisjon tro. Det er et høydepunkt
på høsten, og samler store og små til en aktivitetsfull dag. Miljøsamlinga er et treffpunkt for de som
vil drive med skitrening, og markerer på mange måter starten på ski- og vintersesongen. Det er en
fin måte å treffe andre skiglade folk på tvers av aldersgrupper. Denne dagen var badet i strålende
solskinn, til glede for både utøvere og dugnadsgjeng. Heldigvis har været båret med seg mye regn i
forveien, så «fotballbanen» på stadion var godt preppa for fotballkamp etter øktene. Årets gruppe
med utøvere ble delt i to grupper; småtrinnsgruppa, og fra 4 trinn og oppover. Småtrinnsgruppa er ei
stor gruppe, og de var mer enn klare for leik og moro denne dagen sammen med sine trenere.
De eldste hadde først ei økt på rulleski med intervall og teknikktrening, samt litt fart og action!
På den andre økta var de sammen med de yngre deltakerne og var med på ulike stafetter og leiker.

Miljøsamlinga er i tillegg en dag hvor vi inviterer til dugnad på ulike prosjekter tilknyttet klubbhus
og løyper. Mye skal gjøres klart til skitreninger, skirenn, karusellrenn og andre tilstelninger, og vi
setter stor pris på at så mange stiller opp og tar i et tak for det flotte skianlegget vårt!
Dugnadsgjengen la panel på den nye gapahuken, rydda i kjelleren, rydda traseen fra Juvatnet til
Hovsteinan.
På kjøkkenet hadde gjengen der disket opp med frukt, tomatsuppe med kjøttboller og nydelig
banankake. Det var kjærkomment med et avbrekk og innta et godt og solid måltid, før den
beryktede «myrfotballen» skulle avholdes. Store og små gav seg i kast utpå myra, de fleste mer eller
mindre fullstendig dekt av gjørme. Mange fant ut til slutt at det var like greit å bare ta et gjørmebad
når man likevel var der, og en og annen sko måtte fiskes opp fra gjørmehullet. Det ble en kald
affære å få på seg tørre klær etterpå, men det var veldig tiltrengt.
Skiavdelingen takker alle som deltok på samlingen og håper alle kommer tilbake neste år.
En stor takk til de frivillige som ordnet mat, vasket, snekret og ryddet løyper og ikke minst til Julie
Victoria, Jogscha og Andreas som stilte opp som trenere i tillegg til en del foreldre.

Skidager for Testmann Minne skole
Det er en kjent sak at kommune- og skoleøkonomien er trang i vår kommune. Dette går også
ut over aktivitetsdager i skolen, noe vi i skiavdelinga synes er synd.
Styret gjorde derfor en henvendelse til skolen i vinter og tilbydde å betale for busstransport
mellom skolen og skisenteret. Vi innvilget 2 søknader, som bidro til at 1. og 2. klassen, samt
6. klassen ved Testmann Minne fikk sin velfortjente skidag ved Leksvik skisenter.

STØTT OPP OM VÅRE SPONSORER!

Mosvikstafetten 2021

Leksvik IL stilte med 7 lag i alderen 8 til 17 år i Mosvikstafetten. Her var det mange gode løp og
flere pallplasseringer i løpet av kvelden.
På bildet til venstre er 8-10-årslaget med (fv) Lykke Albertine Dahl, Emma Løkken Olsen, Mali
Ramdal Farbu og Eskil Neverås Olsen. På bildet til høyre er G13-14-årslaget, med (fv) Erlend
Neverås Olsen, Jonas Løkken Olsen, Johannes Rolitrø og Kasper Ramdal Farbu.

Karusellrennene 2021

Skikarusellen sist vinter ble en del amputert pga. smitteverntiltak og restriksjoner. Vi fikk
like vel, sammen med Berg-Ugla grendelag, gjennomført alle planlagte karusellrenn, med en
del tilpasninger. Det var en del nedgang i antallet som gjennomførte karusellen denne
sesongen og vi antar de gjeldende restriksjoner var en god del av årsaken til dette, da bl.a.
kiosksalg med varme vafler ikke var mulig i vinter.

Det var like vel ca. 75
barn og under i snitt
på
alle
arrangementene og en
må alt i alt si seg
fornøyd med dette.
17. mars ble det siste
rennet arrangert, med
premieutdeling
til
slutt.
Leksvik IL vil takke
alle som stilte opp
som
deltakere,
publikum og medhjelpere og ønsker alle velkommen tilbake til ny karusell i vinter.
Rennoversikt finnes lenger frem i bladet.

Barnas mini-VM

Den 10. februar arrangerte skiavdelinga
Barnas mini-VM ved Leksvik skisenter.
Dette var et samarbeid mellom Leksvik
IL, Sør-Trøndelag skikrets, Sparebank1
Midt-Norge og Adresseavisen.
Her deltok over hundre barn og unge med
stor iver og engasjement. Vi fikk mange
dueller, det hele innpakket i show, fart og
spenning.

Alle deltakere fikk utdelt sin
velfortjente premie, sponset av
samarbeids-partnerne av
arrangementet.

Klubbrenn 2021

Som følge av den vel kjente pandemien, med påfølgende restriksjoner, ble de aller fleste skirenn for
aldersbestemte klasser avlyst, eller sterkt påvirket av dette.

For Leksvik IL medførte det av bare et begrenset antall utøvere fikk
anledning til å delta på skirenn utenfor egen klubb. Skiavdelingen ville
like vel at våre aktive skulle få oppleve glede og spenningen skirenn
bidrar med og arrangerte derfor flere klubb- og treningsrenn i løpet av
vinteren. Dette var kun enkle arrangement med lite planlegging, men
selvfølgelig var også disse renn avhengig av velvillige foresatte og
frivillige som stilte opp på kort varsel som medhjelpere. Alle renn var
med obligatorisk premie til alle deltakere. Vi erfarte med dette at det
var et fint «plaser på såret» da øvrige skirenn ble avlyst..

Våre mest aktive løpere

Junioren – Oda Elise Berg
Jeg har nå kommet opp i junioralder og skal i vinter
konkurrere i klassen kvinner 17 år. Sist sesong var vi
alle rammet av Covid-restriksjoner og dette førte
også til at jeg ikke fikk gå noen regionale eller
nasjonale konkurranser. Jeg vet dermed lite hvordan
jeg ligger an i forhold til det nasjonale nivået i min
aldersklasse. Like vel håper og tror jeg at en
gjennomført god treningssesong, kan bidra til at jeg
klarer å gå meg inn på noen poengplasseringer i årets
Norges-Cup, med junior-NM på Nes som vinterens
høydepunkt.

Langløperen – Jogscha Abderhalden

Jogscha har valgt å prioritere studier denne høsten
og vinteren og startet på sin master i geografi i
Trondheim.
Hun er fortsatt veldig aktiv på ski og skal
kommende vinter delta i noen av langløpene Visma
Ski Classics, med Orsa før jul og bl.a. Vasaloppet
og Birkebeinerrennet etter jul.
I tillegg til trening og studier har hun også en
deltidsjobb som trener for aldersgruppen 15 år og
eldre i Leik ski på Hølonda, utenfor Trondheim.

Eliteløperen – Julie Victoria Berg:
Hei!
I skrivende stund er vi midt i desember og jula nærmer
seg for alvor. Ute er det per dags dato hvitt på bakken,
og skia er allerede prøvd noen mil – både med og uten
startnummer.
I år startet jeg konkurransesesongen på Beitostølen i
midten av november. Her var planen egentlig å gå to
distanserenn, men en omfattende treningsperiode i
forkant og en kropp som ikke responderte helt som
planlagt, ble det til at jeg kun gikk ett skirenn denne
åpningshelga. Det gikk helt middels, rett utenfor topp
30, men det viktigste for meg var å få en god
gjennomkjøring og få gått en konkurranse før
påfølgende helgs norgescup på Gålå. Der stilte jeg til
start i samtlige tre konkurranser: 10km fristil, sprint
fristil og 10km klassisk, der plasseringene ble hhv. 18,
fall i sprintprologen, og en 20.plass. Alt i alt er jeg godt fornøyd med sesongåpningen, og tok med
meg stigende form inn mot Skandinavisk Cup på Beitostølen to uker senere. Her stilte jeg også til
start i samtlige tre konkurranser: 10km klassisk, sprint klassisk og 10km fristil, med plasseringene
25, 25, og 20.
Førjulssesongen er dermed unnagjort, og jeg tar med meg flere gode svar og stigende form inn i
julas treningsperiode. Den planlegger jeg å bruke til mange lange turer på (forhåpentligvis) godt
skiføre, samt stille til start i noen lokale konkurranser. På nyåret, i januar, kommer del 2 av
konkurransesesongen: Skandinavisk Cup i Falun, Sverige og Norgescup på Vind, Gjøvik, etterfulgt
av en lengre konkurransepause i februar og starten av mars. Her er planen å legge inn en god
treningsperiode før siste del av sesongen er i gang i slutten av mars. Da er det ei Norgescuphelg og
to NM-helger som skal gjennomføres.
For min del i år er det NM som blir hovedmålet, der jeg har ambisjoner om topp 20 plasseringer på
distanserennene, og kvartfinale på sprinten. På Norgescup har jeg mål om å være stabilt topp 20,
men samtidig plukke med meg noen plasseringer topp 15. I den Skandinaviske cupen er målet å ta
poeng, dvs. innenfor topp 30. Starten på sesongen har vært ganske lovende, og jeg håper og tror
formen vil være stigende over nyttår!
I år er jeg for øvrig også blitt en del av et nyoppstartet kretsteam kalt Team Midt Norge Elite, et
samarbeid på tvers av kretsene i Midt Norge – her er vi en gjeng utøvere som samles til ukentlig
treninger med god matching, god oppfølging og et bra miljø! Mens jeg fortsatt konkurrerer for
Leksvik IL! Vil også rette en stor takk til mine samarbeidspartnere!
Ønsker alle ei god jul, og håper å se dere uti skiløypa i vinter! God tur 😊
Med vennlig hilsen Julie Victoria Berg

Leksvik IL skiavdelingen vil rette en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere:

