
Årsmelding
Skigruppa Trolla

IL 2018
Skigruppa har i 2018 bestått av følgende medlemmer:
Øyvin Eikeland, formann
Brede Hepsø, økonomiansvarlig
Rune Harald Hestmo
Brage Johansson
Frode Hepsø Johansson
Karl Mattson
Atle Utseth
Eyvind Grinnen
(Viggo Henriksen fra November)
(Kristian Austad fra November)

I tillegg har vi støttemedlemmene:
Frode Slørdal
Are Vinsnesbakk

2018-01 Løypekjøring
Vi har både rulle og en bra sporlegger for legging av spor. Det var 
en bra vinter så vi hadde nok å gjøre. I løpet av vinteren kjørte vi i 
stykker drivreima til ATV tre ganger. Vi mener sporleggeren vår er
for tung å dra i forhold til hva ATVen klarer.

2018-01 Vedhogst Holstvollen
Vi har en avtale med Trondheim kommune om at vi rydder skog 
på Holstvollen for å holde kulturlandskapet åpent. En del fin bjørk
ble hugget og kjørt ned i løpet av vinteren.



2018-03-04 Klubbmesterskap på ski
Det var gode snøforhold og klubbmesterskapet på ski ble 
gjennomført med 4 traseer:
Miniløypa - Rundt Damhaugen
- 320m
- Høydeforskjell 11m
- Alder 1-5 år

Kort Løype – En runde over Holstdammen
- 1200m
- Høydeforskjell 23m
- Alder 5-9 år

Medium Løype – Lysløypa
- 1700m
- Høydeforskjell 40m
- Alder 10-14 år

Lang løype – Holstvollen og lysløypa
- 3500km
- Høydeforskjell 78m
- Alder 14-99år

Det var bra deltagelse og Damhaugkommitteen stilte opp med full 
bemanning for salg av pølser og vafler. Alle barn fikk utdelt 
kvikklunsj og medalje under seremonien etter målgang. I tillegg 
var det kåring av klubbmester i voksenklassene. Frode johansson 
var speaker på PA anlegg som vi lånte av bandet i Brakka.

2018-03-10 Dagens løype
Dagens løype kunne gjennomføres i full lengde. Årets trasse ble 
lagt på fremsiden av Herbernheia, over Svahylla, Revberget, 
Kobberdammen og videre til Baklia og over Geitfjellet. Det var 
trygge forhold over Nydammen og trasseen ble lagt der for å gjøre



det mere naturlig å dra innom Damhaugen. Rolf og Aud 
Johanneson sa fra seg ansvaret for merking av traseen og også 
dette ansvaret er nå tatt over av Skigruppa. Vi hadde i overkant 
mye problemer med ATV / Sporlegger og kjørte i stykker utstyret i
djupsnøen. I tillegg gikk vi gjennom det øverste islaget på 
Kobberdammen og kom oss med nød og neppe over. Vi har 
bestemt oss for å kjøre framtidige dagens løyper langs en enklere 
trasse. I tillegg til skigruppa er det en dugnadsgjeng som tar seg av
merking langs trasseen. Lørdag kveld hadde vi en tradisjonell 
samling med skigruppa og dugnadsgjengen på Damhaugen hvor vi
spiste rakfisk og hygget oss.

2018-05 Vedhogst
All veden som ble hugget på høstens dugnad og veden som ble 
hugget på Holstvollen ble gjort opp i løpet av våren og tidlig 
sommeren. En uforholdsmessig stor del av arbeidet ble gjort av 
våre seniormedlemmer Frode og Are. Frode sliter med helsa og sa 
fra at dette ble siste år han ser for seg å være med på dette 
arbeidet. Fra 2019 må nok skigruppas øvrige medlemmer ha flere 
organiserte dugnader for å få unna alt. 

2018-09 Utkjøring av ved
Frode Johansson sørget for salg av 178 sekker bjørkeved og 109 
sekker blandingsved. Veden ble kjørt ut i løpet av et par kvelder i 
september. Vi hadde ikke nok egenprodusert ved og det ble kjøpt 
inn noen paller fra Skaun for å dekke behovet.

2018-09-18 Ny ATV
På grunn av gjentatte problemer med varmgang og skader på ATV 
anbefalte vi styret å oppgradere til en mere egnet ATV. Styret sa ja 
og Tom Josten ordnet en avtale med innbytte i en 6x6 650cc 
traktorregistrert ATV med beltesett fra Motorhuset på Oppdal. 
ATV ble hentet og satt i drift før høstdugnaden.

2018-10-27 Dugnad Damhaugen og løypetrasse



Den tradisjonelle ryddedugnaden ble gjenomført i flott høstvær og
litt snø. Damhaugen holdt åpen med og kaffeservering. Vi hadde 
ikke noen servering av sodd som vi har hatt et par år tidligere. 
Målsettingen var rydding av trasseer, tømming av dass 
Damhaugen, flising av trasseer, Muring av nytt ildsted, rydding av
kratt på ballplassen og rydding rundt Damhaugen. Det kom veldig 
få på årets dugnad. Skigruppa møtte opp omtrent alle mann men 
utover det var det 4stk pluss de som holdt Damhaugen åpen. De 
som kom jobbet upåklagelig men vi måtte kutte i ambisjonene og 
prioritere det viktigste.

2018-11 Nye medlemmer
To nye medlemmer ble invitert inn i gruppa i November. Kristian 
Austad hadde spurt om å bli med og vi synes det var en god ide. 
Viggo har i flere år bidratt bra på dungadene våre og vi sendte en 
invitasjon til han også. Begge sa ja til å bli med og er nå 
medlemmer i gruppa. Vi håper at det vil gjøre det lettere å 
gjennomføre de store oppgavene som vi hvert år bruker en del tid 
og krefter på.

For skigruppa
Øyvin Eikeland Trolla 2019-02-23


