
Årsmelding Eidsvold Værks Skiklubs arrangementskomite – 2022 
 
Arrangementskomiteen skisesongen 2021/2022 har bestått av Ståle Årdal (leder), Espen 
Jakobsen, Christer Torp, Thomas Hansen og Ola Erik Haugseth. 
 
Det ble arrangert et terminfestet skirenn i 2022 – Staviåsrennet med skiathlon for klasse 13 år og 
eldre og fristil for 12 år og yngre. Rennet ble arrangert 13. mars 2022, med strålende sol og flotte 
forhold for skirenn. Konkurranseløypene var preparert så godt at det ble skryt fra en rekke 
skikretser, skiklubber/idrettslag, utøvere og foreldre. Rennet var cup for 15 og 16-åringer, og til 
sammen 377 utøvere deltok. 
 
Det ble også arrangert klubbmesterskap i skiathlon fra 11-årsklassen – fristil 10 år og yngre - 2. 
mars 2022. 
 
Eidsvollkarusellen har verken i 2021 eller i 2022 vært gjennomført. Skiklubben har forsøkt å få 
med de andre fire idrettslagene til å arrangere Eidsvollkarusellen, men har ikke lyktes med å få til 
dette. Dette bør være et mål for 2023/2024 skisessongen, eventuelt å arrangere en egen løps- 
og/eller skikarusell. 
 
Arbeidet med å opparbeide arrangørkompetanse i skiklubben er videreført fra foregående år, og 
det var med mange nye funksjonærer som tok tak og løftet gjennomføringen av skirennene. 
Dette er viktig å arbeide videre med slik at det hele tiden rekrutteres nye funksjonærer – både 
funksjonærledere og funksjonærassistenter. Skiklubben er fortsatt sårbar på kapasitet som 
Teknisk delegert (TD) og rennledelse. Det bør være et mål å rekruttere flere som kan være TD og 
rennleder, blant annet slik at det kan være ulike rennledere på hvert av rennene vi arrangerer for å 
dele belastningen. For å holde kontinuitet kan en som er rennleder på et renn være assisterende 
rennleder på et annet. 
 
I 2022 er det investert i mer tidtakerutstyr. Skiklubben har nå komplett grunnpakke med 
tidtakerutstyr fra Emit og programvare fra EQ-timing i tillegg til PC-er og printer for skirenn, 
som er et godt grunnlag å utvikle videre. Fra før har skiklubben 50 Emitagbrikker, som med 
fordel kan økes til 75-100. Emitagbrikker har en forventet batteritid på 5 år, og det bør således 
planlegges utskifting med en flat utskiftningstakt. Det er laget 100 skibåser for skiathlon. 
 
I løpet av 2022 er det foretatt en rekke oppgradering i skiløypene, også i aktuelle 
konkurranseløyper for langrenn. Det er i tillegg etablert en helt ny trasé i forlengelsen av 
skistadion, noe som gir oss mulighet til kanskje Norges lengste startflate på en skistadion. På 
Staviåsrennet Skiathlon 5. mars 2023 vil det bli en 300 meter lang startflate med 5 spor i bredden. 
Den nye traséen gjør at vi nå er i stand til å arrangere fellesstart i fristil, stafetter og gir oss 
mulighet til langt bedre renntrasélogistikk enn hva vi har hatt tidligere. 
 
Det er fortsatt behov for oppgradering av løypenettet med tanke på konkurranseløyper. 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. Ved videreutvikling av skistadion med 
tilhørende faste installasjoner må hensynet til skirenn ivaretas klokt for å sikre mulighetene til god 
gjennomføring av skirenn. 
 


