Årsmelding Eidsvold Værks Skiklubs arrangementskomite – skisesongen 2021/2022

Arrangementskomiteen skisesongen 2021/2022 har bestått av Ståle Årdal (leder), Espen
Jakobsen, Christer Torp, Thomas Hansen og Ola Erik Haugseth.
Komiteen foreslo for skiklubbens styre, som godkjente, søknad om krets/landsrenn
(Staviåsrennet) i skiathlon for klasse 13 år og eldre – fristil for 12 år og yngre - skisesongen
2021/2022. Rennet arrangeres 13. mars 2022. I tillegg er det planlagt klubbmesterskap i skiathlon
fra 11-årsklassen – fristil 10 år og yngre - 2. mars 2022.
Det har vært nødvendig å opparbeide kompetanse for både ny arrangementskomite og nye
funksjonærer i skiklubben, noe som var avgjørende for kun å søke ett krets/landsrenn. Det er en
positiv giv fra de som er med som funksjonærer til Staviåsrennet. Mange roller på et fåtall
personer har også vært en medvirkende faktor, også for å arrangere kun ett klubbmesterskap. Det
er behov for flere med kompetansen arrangør (rennleder) i skiklubben, og tilsvarende må antall
TD-er i skiklubben sikres.
Eidsvollkarusellen har heller ikke i 2021 vært gjennomført, både på grunn av Covid-19 og på
grunn av manglende kapasitet. For leder av arrangementskomiteen var det en forutsetning for å
iverksette arbeid med å reetablere Eidsvollkarusellen med minst et medlem til i
arrangementskomiteen, med Eidsvollkarusellen som hovedoppgave. Dette lyktes ikke skiklubben
med å få på plass. Ingen av de andre klubbene i samarbeidet Eidsvollkarusellen dro heller i gang
arbeidet.
På nyåret 2022 er det investert i tidtakerutstyr, og skiklubben har nå komplett tidtakerutstyr fra
Emit og programvare fra EQ-timing. Opplæring i bruk er påbegynt, og det er et mål at
skiklubben skal kunne forestå tidtaking selv. Det er også laget 100 skibåser for skiathlon, og det
er foreslått innkjøp av ytterligere utstyr/materiell for arrangement.
For å kunne arrangere skirenn på en god og forsvarlig måte er det behov for ytterligere
oppgradering av aktuelle konkurranseløyper for langrenn, og å sikre tilstrekkelig med snø
gjennom økt omfang av snøproduksjon. For å ha forutsigbarhet for gjennomføring av skirenn
bør behovene for konkurranseløyper tillegges vekt ved prioritering av løyperoppgradering. Bedre
standard på konkurranseløypene vil også gi bedre mulighetene for trening og mosjon i de samme
løypene. Videreutvikling av skistadion med tilhørende faste installasjoner anbefales at gjøres i
samråd med arrangementskomiteen for å sikre mulighetene til god gjennomføring av
arrangement.

