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Styrets arbeid
Generelt om sesongen:
Året 2021 har igjen vært et litt spesielt år. Dette knyttet til den verdensomspennende pandemien.
Covid 19 har påvirket sesongen en hel del. Da i hovedsak knyttet til gjennomføring av renn. Det har
vært gjort tilpasninger både med hensyn på antall personer på stadion og gjennomføring av
arrangementene. Krav til avstand har blant annet gjort det vanskelig å gjennomføre kafedrift og
premieutdeling under renn på en normal måte. Tapt inntjening på kafedrift har imidlertid blitt noe
kompensert gjennom støtteordninger fra staten. Treningene har imidlertid blitt gjennomført som
normalt gjennom hele sesongen. Det var gode skiforhold gjennom senvinteren og våren 2021, samt
fra starten av desember.
Høsten 2021 ble det kjøpt inn snøkanoner for produksjon av kunstsnø i Saga. Dette i henhold til
vedtak fra årsmøtet. Snøkanonene ble satt i drift mot slutten av november 2021. Dette gjorde at vi
kunne gjennomføre Tour de Reisa og Karusellrenn skiskyting tidlig i desember. Kunstsnøen ble for
det meste brukt på selve stadion, mens det kom noe naturlig snø i samme periode som vi kunne
bruke ute i traseen.
Gjennom sesongen er det gjennomført en rekke dugnadsprosjekter i Saga. Dette er i all hovedsak
knyttet til utbedring av traseer rundt om i løypenettet. Det er fjernet trær for å gjøre traseen
bredere enkelte plasser. Det er også fjernet trær for å lage ny traseer. I tillegg er det bygget ny bru
over Sagelva, slik at det nå er permanent passering over bru i begge fartsretninger. Dette har vært et
stort og komplisert prosjekt som har krevd mye ressurser fra mange i organisasjonen. Prosjektene
har vært kyndig ledet av Kjetil Hallen og Martin Olaussen.
Det jobbes fortsatt med utvikling av ny skistadion, rulleskitrase og skytebane i Saga. Prosessen har
imidlertid stoppet opp, da kommunen ikke har fått gjennomført og analysert grunnforholdene i
henhold til plan. Området kan ikke reguleres ferdig før dette er gjennomført og forholdene vurderes
som trygge for utbygging. Frem til en detaljert reguleringsplan er på plass, vil ikke Nordreisa IL ski og
skiskyting kunne starte med videre ferdigstilling av prosjektet.
Sesongen 2021 gjennomførte vi følgende skiskytterrenn i Nordreisa:
• 27.02.2021
Karusellrenn – fellesstart
• 28.02.2021
Karusellrenn – sprint
• 11.12.2021
Karusellrenn – sprint
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•

12.12.2021

Karusellrenn – fellesstart

Sesongen 2021 gjennomførte vi følgende skirenn i Nordreisa:
• 13.3.2021
KM klassisk intervallstart
• 14.3.2021
KM skøyting stafett
• 4.12.2021
Tour de Reisa – prolog og sprint
• 5.112.2021
Tour de Reisa – klassisk intervallstart
Styremøter
Det er avholdt 9 ordinære styremøter i 2021. I tillegg er det gjennomført ulike arbeidsmøter knyttet
til forberedelser av div arrangement.
Arbeidsfordelingen tas opp ved konstitueringen av nytt styre og justeres ved behov. Vi har hatt en
god arbeidsfordeling som har bygget på de roller den enkelte ønsker å ha i styret. Styret har hatt
overlappende oppgaver og de viktigste oppgavene er utført på en god måte.
Styret ønsker fortsatt at personer utenfor styret tar på seg oppgaver og verv. Uten disse bidragene
har vi ikke kunnet gjennomført så mange parallelle aktiviteter. Vi har etablert flere arbeidsgrupper
som gjør at vi kan få utført ulike arrangement uten sterk involvering av styret. Det gjelder for
eksempel prosjektledelse av Saga skianlegg, anleggsgruppe for vedlikehold av Saga, idrettsskolen,
husgruppe for utleie av skihuset, samt gjennomføring av onsdagsrenn m.m. Dette synes å fungere
veldig bra, og gjør at vi kan holde et høyt aktivitetsnivå i klubben.
Spesielle oppgaver
Videreutvikling av Saga skianlegg med nytt skiskytteranlegg og rulleskiløype er fortsatt viktig å
realisere. Både for klubben, videregående skole og kommunen. Det er opprettet en prosjektgruppe
som jobber målrettet med dette. Prosjektgruppen ledes av Stig Løvlund. Andre medlemmer er
Martin Rui, Øystein Ånesen, Martin Olaussen og Gunnar Nystu.
Arbeidet med reguleringsplanen har tatt mye lengre tid enn forventet. Dette skyldes utfordringer
knyttet til statlig sikret friluftsområde i området hvor anlegget er tenkt plassert, eiendomsrettigheter
knyttet til private grunneiere i samme område, samt kartlegging av grunnforhold hvor traseen er
tenkt bygd. Det forventes at reguleringsplanen legges ut på høring våren 2022, og at den kan endelig
vedtas i kommunestyret i løpet av sommeren 2022. Forventet byggestart vil da kunne være våren
2023.
Høsten 2020 ble Saga lotteriet startet opp. 2000 lodd ble lagt ut for salg. Trekning av lotteriet ble
gjennomført den 17. februar 2021. Dette ga et netto overskudd på ca 169 000 kr.
Vi planlegger igangsetting av nytt lotteri i 2022. Da med trekning våren 2023.
Generelle oppgaver i Saga
Det er gjennomført flere dugnader og utbedringer i løypenettet og på stadion i løpet av 2021.
Følgende tiltak er blant annet gjennomført:
• Rydding av skog i til termometerkrysset, for å opprettholde bredde på trase (dugnad).
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•
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Utbedring av bredde og bunn av trase fra brua til Gudleifbakken, både med hensyn til
konkurranser og «kunstsnøløype» (entreprenør).
Planering og bredding av trase fra brua og opp fjøsbakken (entreprenør).
Hugging (dugnad) og planering (entreprenør) av ny trase før Vangenbakken, slik at vi unngår
jordet til Slettli.
Enkelte stikkrenner er byttet ut (entreprenør)
Kvist er ryddet i hele trassen (dugnad)
Ny trase sør for brua over Sagelva tilnærmet ferdigstilt (entreprenør og dugnad)
Ny bru over Sagelva. Herunder klargjøring av fundament, fått på plass fundament og Hbjelker (entreprenør) samt lage toppdekket, gelender og overgang til eksisterende bru
(dugnad)

Tidtakerbuen/Rennkontoret er god oppgradert og vedlikeholdt utvendig, men vil nok i 2022 trenge
noe oppgradering og vedlikehold innvendig. Dette gjelder både vegger og gulv. Det var planlagt 2021
men ble ikke gjennomført.
Husgruppa gjør en svært god jobb med å holde Skihuset i god stand for oss selv og andre leietakere.
Det er fortsatt potensiale for mer utleie og leieinntekter. Dessverre har pandemien gjort det
vanskelig med utleie pga begrensninger mht antall personer som kan samles. Noe av inntektstapet
har blitt dekt gjennom offentlige tilskudd. Noen vedlikeholdskostnader av huset må påberegnes i
2022.
Aktivitet
Vår visjon er: I fellesskap skal vi bli mange, glade og gode utøvere
Våre verdier er:
Fellesskap

I fellesskap skal vi bli MANGE, glade og gode utøvere. Nordreisa IL ski og
skiskyting skal preges av godt samhold og fellesskap. Langrenn og skiskyting
skal være en idrett for alle, og alle skal dra lasset sammen.

Idrettsglede

Idrettsglede skal gi mange, GLADE og gode langrennsløpere og skiskyttere!
Idrettsglede skal være et helt sentralt stikkord for alle.

Langsiktighet

Langsiktighet skal gi mange, glade og GODE langrennsløpere. Aktiviteten i
Nordreisa IL ski og skiskyting skal være basert på en langsiktig tankegang.

Vi har heldigvis mange foreldre og frivillige som gjør en utrolig innsats til fellesskapet gjennom
styreverv i klubb og krets, trenere, prosjektgruppa Saga Skianlegg, anleggsgruppa, husgruppa,
idrettsskolen, onsdagsrenn, lotteri, dugnader og egne og andres arrangement.
Vi har forholdsvis mange utøvere i årsklassene 10-16 år, men har hatt frafall av en del juniorer og har
lav deltakelse i de yngste klassene på sonerenn og kretsrenn. En felles utfordring er å få med flere
foreldre og barn i de yngste klassene. Vi ønsker fortsatt å rekruttere løpere til Skilinja ved NordTroms videregående skole. De siste årene har vi hatt god rekruttering til linjen, men dette antallet
vil kunne variere i årene som kommer.
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Ski og skiskyttergruppa har 143 medlemmer i 2021, og totalt 36 aktive løpere. 22 aktive løpere i
gruppen 10-14 år, og 14 løpere i gruppen 13-16 år. Klubbsamling i Sappen ble avholdt i oktober 2021
i henhold til tradisjonen med ca. 40 påmeldte løpere/trenere.
Pga systemet i Min idrett har flere medlemmer ikke mottatt faktura på medlemskap. Vi har også en
rekke utestående faktura på medlemmer som ikke har betalt. Fakturering gjøres nå av
Medlemsansvarlig i Nordreisa IL. Vi i styret for Nordreisa IL ski og skiskyting ønsker en tettere
oppfølging av dette internt i gruppen, slik at vi kan følge opp medlemmene tidligere ved manglende
innbetaling.
Onsdagsrennene ble gjennomført med en del tilpasninger pga pandemien. Enkelte renn ble også
avlyst pga strenge restriksjoner knyttet til smittevern, og antall lovlige deltagere samlet. Vi fikk
avhold 6 av 10 planlagte renn, samt gjennomført egen premieutdeling. Onsdagsrennene 2021 hadde
totalt 131 deltagere mellom 2 og 16 år. I tillegg var det 30 juniorer/seniorer som deltok en eller flere
ganger. Onsdagsrennene er en del av Idrettsskolen, og er den viktigste rekrutteringsarenaen for
skigruppa.
Vi ønsker å ha stor trenertetthet på de ulike treningsgruppene. Slik at alle løpere skal bli ivaretatt på
best mulig måte.
Langrenn:
• 8-9 år blir ivaretatt gjennom idrettskolen.
• 10-12 år: 3 trenere
• 13-16 år: 3 trenere
• Junior: Oppfølging gjennom Nord Norsk skilinje
• Senior: Ingen
Skiskyting:
• 10-12 år: 2 trener
• 13-16 år: 1 trener
• Ungdom: Oppfølging gjennom Nord Norsk skilinje
• Junior: Oppfølging gjennom Nord Norsk skilinje
Alle trenere følger utviklingstrappa til skiforbundet og skiskytterforbundet.
Treningene opp til og med 16 år starter medio august for 13-16 år og medio september 10-12 år. 2-3
treninger pr uke pr idrett. Treningene avsluttes siste uke i april. For skiskyting har 13-16 år hatt 2
treninger per uke, mens 9-12 år har hatt 1 trening per uke.
Andre arrangementer som er gjennomført sesongen 2021:
•
•
•
•
•
•

Snømåke dugnad i Saga – januar 2021
Skiskytterskole – sommeren 2021
Reisajoggen – vår og høst 2021
Rulleskirenn Reisafjellet opp – september 2021
Klubbsamling Sappen – oktober 2021
Årsfest i Saga skihus for sponsorer og medlemmer – oktober 2021
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Klubbrenn som erstatning for avlyste kretsrenn – 10 stk i antall
Foreldrekurs for ski og skiskyting – mars 2021
Klubbmesterskap ski og skiskyting – april 2021

Klubben har hatt deltagere på både nasjonale, regionale og lokale renn. Dette gjelder både ski og
skiskyting. Antall nasjonale renn ble imidlertid svært begrenset i 2021 pga pandemien. Flere lokale
løpere hevder seg godt nasjonalt.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Styret mener at gruppen jobber godt i forhold til formål, visjon og verdier for gruppa. Vi er godt
fornøyde med antallet barn på onsdagsrenn og vår aktivitet gjennom idrettsskolen. Det samme
gjelder antall barn og unge som deltar på våre treninger. Vi ser likevel et forbedringspotensial med å
få flere yngre til å delta på ski- og skiskytterrenn, engasjere foreldrene i de yngste årsklassene samt å
få større fart på utviklingen av Saga Skianlegg. Vi innser også at ungekullene vil bli mindre i årene
fremover, slik at rekruttering av nye løpere vil bli vanskeligere. På sikt vil dette kunne føre til lavere
aktivitet for klubben.
På egne arrangement har vi gjentatte ganger vist at vi har en dyktig arrangørstab på alle nivå, noe
arrangementene i 2021 er et godt bevis på. Rekruttering av foreldre til nye funksjoner vil alltid være
et ønske og en nødvendighet.
Økonomi for gruppen
Det økonomiske driftsresultatet for 2021 er positivt med kr 307 937. Dette kan forklares med:
• Høy inntekt fra Lotteri.
• Kostnader til reiser skirenn redusert mye pga. korona.
• Kostnader til arrangement og innkjøp kiosk redusert pga. ingen arrangementer.
• Kompensasjon fra staten på tapte inntekter pga. korona.
• Mange gode sponsorer, både små og store.
Vi har investert for 1,9 millioner kroner i anlegget i 2021. Dette er knyttet til kjøp av snøkanoner,
bygging av ny bru over Sagelva, samt vedlikehold av løypetrase. Selv om vi har hatt store utgifter på
dette, har klubben bra likviditet og god kontroll på økonomien. Opparbeidet egenkapital vil bli brukt
til ytterligere sportslig aktivitet, vedlikehold og utvikling av Saga skianlegg.
Årsavgiften for 2021/2022 er 350 kr.
Sosiale medier og synlighet for klubben
Klubben har i det siste året jobbet aktivt for at vi skal synes godt i sosiale medier. Skigruppa har konti
på Instagram, Facebook og TikTok. Dette både for å synliggjøre våre aktiviteter, men også for å
fremme våre sponsorer i langt større grad. Vi opplever at det er stort engasjement rundt vår aktivitet
og vi har fått mange som følger oss.
Følgende statistikk er utarbeidet for 2021:
Facebook:
585 liker klikk på Facebookside. 52 % kvinner og 48 % menn.
Vi har nådd ut til 13200 unike kontoer i 2021.
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Innlegg på Facebook rangerte etter rekkevidde:
• Nr. 1 Påvist smittetilfelle Tour De Reisa. 3504 unike kontoer, 30 likes og 15 delinger.
• Nr. 2 Invitasjon til foreldrekurs. 3314 unike kontoer, 32 likes og 12 delinger.
• Nr. 3 Vi håper å kunne arrangere skirenn igjen! 2980 unike kontoer, 30 likes og 17 delinger.
• Nr. 6 Velkommen til Tour De Reisa. 1664 unike kontoer, 67 likes, 10 delinger.

Instagram:
Vi har nådd ut til 43 993 unike kontoer de siste 90 dagene, herav 195 følgere. Resten er ikke-følgere.
Flesteparten kommer fra Oslo og Moskva, St.Petersburg og Trondheim, 26 % fra Norge, og 24 % fra
Russland, deretter Sverige og Tyskland.
29 % er i aldersgruppen 18-24 pr, 24 % fra 25-34 år, 16 % 35-44 år.
I januar 2022 ble Nordreisa IL kvalifisert for inntektsgenerering på IG på grunn av antall avspillinger
på reels.
Innholdsrekkevidde:
• Reels-videoer: 43200
• Innlegg: 2741
• Historier 387
• Videoer 220
Topp reels:
• Nr 1: 19100 avspillinger og 813 likes
• Nr 2: 14745 avspillinger og 582 likes
• Nr 3: 12573 avspillinger og 328 likes
Topp innlegg:
• Nr 1: 604 åpninger, 38 likes
• Nr 2: 560 åpninger, 37 likes
• Nr 3: 550 åpninger, 57 likes
Arbeid og fokusområder fremover
• Detaljprosjektering Saga skianlegg. Finansiering, anbud og bygging av anlegget.
• Øke rekruttering av yngre løpere til ski og skiskyting.
• Opprettholde stor aktivitet for våre løpere gjennom lokale og nasjonale renn.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få flere yngre løpere og foreldre med på ski- og skiskytterrenn. Informere og tilby løsninger
for enkel deltagelse.
Større synlighet i media, og sosiale medier som Facebook, Tik-Tok og Instagram. Fremme
aktivitet og våre sponsorer.
Utbedre tidtakerhuset/rennkontoret innvendig.
Generelt vedlikehold av skihuset. Inn og utvendig.
Drening/grøfting flere steder i løype, herunder dalen etter termometerkrysset samt mellom
puklene.
Flytte lyspunkt og bytte ut flomlys på stadion med mer energisparende pærer (entreprenør
og dugnad).
Se på løsninger for energisparende tiltak på stadion og i lysløypetraseen.
Øke bredden på løypen opp fjøsbakken. Krever felling av trær (dugnad) og noe planering
(entreprenør).
Utbedre Vangenbakken. Oppsett av to stolper for flere lyspunkt. Gjøre nedoverbakken
mindre bratt, samt bedre dosering inn i bakken (dugnad og entreprenør).
Bredding og planering av bakke før termometerkrysset (dugnad og entreprenør).
Legge «toppdekke» på deler av kunstsnøtrase, slik at det vil kreve mindre snø for å kunne gå
på ski her.

Oppstart «lysløypeprosjekt»
•
•

Ny trase under fjellet bak myra for å få lengre lysløype. Ny trase er «stukket ut».
Flytte eksisterende lyspunkt for å få lengre lysløype.

Gjennomføring av prosjektene krever tillatelser fra grunneiere og kommunen. Endringene er så pass
omfattende at de er søknadspliktig.
Annet:
Til slutt vil styret utrykke en stor takk til alle som stiller opp på treninger, arrangement, tiltak og
dugnader som klubben arrangerer. Uten dette bidraget ville det ikke vært mulig å holde en så stor
aktivitet i klubben.

For styret
Vidar Aamo Nikolaisen
Leder
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