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Sak 5) Årsberetninger  

a) Årsberetning fra styret  
Styret har bestått av:  
 
Leder: Ane Sofie Mikkelsen  
Nest leder: Per Christian Ludviksen  
 
Styremedlem: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Styremedlem: Vidar Kristiansen  
Styremedlem: Birgit Ingebritsen  
 
Vara: Martine Stiby 
Vara: Jørgen Bjørklund  
Vara: Linn Hege Hågensen  

 

Styrets beretning  

I denne perioden har det vært gjennomført 5 styremøter. Det har i tillegg vært noen korrespondanse 
over Messenger og mail når det er saker vi ikke har trengt å møtt fysisk for å diskutere. Det har vært 
ett år med fantastisk aktivitet i SIL. Allidrett gruppen har blomstret, alpin gruppen har vokst, 
alpinbakken har godt besøk og vi har fått på plass en ny gruppe som har jobbet hardt og vunnet en 
konkurranse slik at det skal komme freesbeegolf bane på Sandnes i løpet av 2023.  

I 2022 klarte vi ikke å få gjennomført melkesyren, da vi dessverre ikke hadde noen til å gjennomføre 
den, men både munkeferd og KM på ski ble gjennomført. Det har blitt startet en prosess med å starte 
opp ungdomsklubb, hvor damenes aften har bidratt positivt med inntekter basert på loddsalg.  

Idrettshuset har fått en del oppmerksomhet hvor både KIF har gjennomført noen treninger og er i 
dialog om videre samarbeid. I tillegg har vi etablert kontakt med DNT for å få i gang mer 
sommeraktivitet rundt anlegget. I tillegg har vi klart å få det utleid, men vil ha enda høyere fokus på 
det videre.  

Julemessen har blitt en tradisjon for laget og holde. Året 2022 har alpint gruppen tatt over 
stafettpinnen etter skigruppen. Munkeferden er planlagt gjennomført med Anton Dagfin Nilsen i 
spissen med gjennomføring. 

Vi er god representasjon i kretsen basert på at styremedlem er administrasjonssjef for skikretsen, 
leder er med i ett nettverk for unge ledere gjennom idrettskretsen og en av trenerne sitter i alpint 
kretsen.  

I laget er det utrulig god dugnadsånd, hvor vi har en gjeng som har stått på masse før jul for å 
produsere dunger med snø, hvor flere av de nå er involvert i tråking av slalåmbakken. I tillegg har vi 
en gjeng som tråkker flotte løyper for langrennsløpere på Sandnes.  

På vegne av styret  

Ane Mikkelsen  

Leder SIL  

 



b) Årsberetning munkeferd 

Munkeferden 2022 ble den første fullverdige utgaven av turskirennet som hadde start i Neiden og 
målgang på Sandnes.  2021-utgaven gikk også fra Neiden, men på grunn av pandemien var det en 
uformell gjennomføring med nytråkket spor og frivillig betaling.  

Gjennomføringen var smertefri og det fungerte fint å sende løperne i motsatt retning. Deltakelsen 
var imidlertid betydelig lavere enn hva vi har vært vant til før pandemien. Totalt deltok det rundt 130 
løpere i Munkeferden og Minimunken. Vi satser på at det er fordi det tar tid å endre innkjørte rutiner 
over snart 50 år, og at deltakerantallet vil ta seg opp de kommende årene.  

Dugnadsgjengen som står bak Munkeferden har vært med i mange år og ønsker at nye krefter trår til. 
Det er imidlertid god aktivitet i løypekjørerne. Samarbeidet med Finnmarksløpet er også godt, og er 
en viktig faktor for å få gode løyper fra Neiden til Sandnes.  

 

Jonas Karlsbakk 

Rennleder Munkeferden 2022 

c) Årsberetning alpingruppen  

I løpet av 2022 har aplintgruppen vokst drastisk. Vi har etablert tett samarbeid med klubber i hele 

Troms og Finnmark. Vi har en base på omkring 30 barn som deltar aktivt. Vi er blitt ett trener team 

på 7 stk, hvor de fleste har fått trener 1 kompetanse, og to trenere sitter med trener 2 kompetanse. I 

tillegg har vi en fantastisk ressurs i Jaana Ikonen som har høy erfaring som ski instruktør fra Levi. 

Birgit Ingebritsen, Jaana Ikonen og Hild-Irene Amundsen har gjennomført nybegynnerkurs for å gi 

mulighet for flere å få grunnkunnskaper.  

Denne våren har vi fått kjøpt inn mye nytt utstyr, og har fått innvilget midler fra Nordenfjelske 

bykreditts stiftelse tilknyttet dette. Hele høsten hadde barmarkstrening samtidig som det var 

allidrett, her var det variabelt oppmøte med fokus på å ha det gøy, koordinasjon, balanse, styrke og 

samhold. Når skisesongen var klar har vi hatt god oppslutning med omkring 30stk på hver trening.  

Januar skulle vi til Alta, hvor den konkurransen dessverre ble avlyst på grunn av lite snø i Alta, da ble 

det organisert klubbkonkurranse på kort varsel med over 30 deltagere. I februar ble det gjennomført 

fartshelg på Sandnes, hvor det kom utøvere fra hele finnmark. Denne helgen var ett eksempel på at 

satsningen innen alpint er stor i hele Finnmark. Vi fikk stor hjelp fra Alta og Hammerfest i 

gjennomføringen, samtidig var dette en del av trenerkurs hvor det ble delt kunnskap på tvers av 

klubbene med Morten Solberg som jobber på skigymnaset i Narvik i toppen. Vi manglet 

sikkerhetsnett lokalt for å få utført dette, hvor Harstad Alpintklubb trådde til og sendte 

sikkerhetsnett fra Harstad. Samarbeidet fortsetter da det var konkurranse i Hammerfest i mars. Ane 

med en fra Hammerfest alpin klubb sto for stikking av løype, mens alle klubbene jobbet sammen for 



å holde løypen klar og gjennomføre rennet. Det er en planlagt konkurranse til Alta i April, og en tur til 

Levi.  

Det har vært gjennomført trenermøte hvor vi ser at det har vært utfordrende med flere nye som 

kommer og blir droppet av som trenger ekstra oppfølging. Vi har dermed bestemt oss for å kun ha to 

innslipp i sesongen slik at vi kan ivareta både nåværende og fremtidige alpinister.  

Ane Mikkelsen  

Leder  

 

d) Årsberetning skigruppa  

Det har det siste året ikke vært noen reell aktivitet i skigruppa selv om vi fortsatt har aktive skiløpere. 
Sandnes IL hadde ved inngangen til 2022 tre aktive skiløpere, som i løpet av sesongen ble redusert til 
en. Likevel inviterte Sandnes IL til KM på ski på sin «nye» stadion med nybygd Idrettshus. KM skulle 
egentlig arrangeres vinteren 2021 i samarbeid med KOS, men ble da avlyst på grunn av pandemien. 
Da vi sendte inn søknad til skikretsen om å få sjansen til å arrangere i 2022 istedenfor, ønsket ikke 
KOS å søke sammen med oss.  

Til tross for lite aktivitet i skigruppa, kom vil til at arrangementserfaringen i laget er så godt at vi 
skulle klare å arrangere KM alene. Vi gjennomførte mesterskapet med glans, med flotte løyper, gode 
konkurranser og flott stemning på stadion. Vi fikk også bistand fra KOS i arrangementsstaben. Totalt 
deltok rundt 100 løpere på KM og sonerennet for de yngste. Et ganske lite antall i forhold til antallet 
tidligere år, noe som dessverre er beskrivende for rekrutteringsutviklingen i hele skikretsen.  

Sandnes IL stilte med kun én deltaker i KM, Dag Ryeng i åpen klasse. Dag Ryeng har vært aktiv i 
Sandnes IL siden han var liten, men flyttet høsten 2022 til Sør-Norge. Dermed mistet skigruppa enda 
en av våre aktive løpere. Hedda Halvari var dessverre skadet mye av 2022-sesongen og kunne ikke 
stille i KM, men hun har hatt en veldig god 2023-sesong som årsmøtet skal få høre mye om i 2024...   

I mars gjennomførte SIL tre skikaruseller på stadion. Det var mellom 80 og 90 unger som registrerte 
seg hver onsdag og totalt deltok nesten 130 unger på minst en av de tre karusellene. En 
kjempesuksess med andre ord. Det viser at interessene for å gå på ski fortsatt er sterk hos mange 
barn. Et slikt karusellrenn har imidlertid liten rekrutteringseffekt, når vi ikke har et apparat til å dra de 
ivrigste ungene med på treninger og renn.  

Idrettslaget jobber med å finne ressurspersoner som kan vekke til live skigruppa i Sandnes IL igjen. 
Uten en aktiv skigruppe vil skiløypene på Sandnes gro igjen, og om noen år vil de være et like trist 
skue som de vindskjeve hoppbakkene. Det må hele Sandnes gjøre sitt ytterste for å unngå.  

Et viktig tiltak i så måte er at vi på tampen av 2022 fikk gjennom et vedtak i kommunestyret, der vi 
skal få bruke Barentshallenes tråkkemaskin vederlagsfritt gjennom sesongen. Bruken er begrenset til 
30 timer per sesong, som for øyeblikket er nok når vi har den gamle Prinoth-maskinen fortsatt i drift. 
På sikt vil vi enten måtte skaffe en egen maskin eller få en avtale om utvidet bruk mot egen 
finansiering av dette.  



Av viktige tiltak i skianlegget er flomlys på stadion og utbedring av lysløypen. Det siste er lite 
prioritert, mens lys til stadion er noe som det jobbes med finansieringen av.  

 

Jonas Karlsbakk 

Rennleder KM på ski 

Kontaktperson for skigruppa 

e) Årsberetning alpinbakken  

2022 ble den hittil beste sesongen i Sandnes Alpinsenter sin historie. Med oppløsningen av 
pandemien, utvidet bruk av det nye idrettshuset, nye traseer, ny vannpumpe og to nye lanser ble det 
meste av driften effektivisert i 2022-sesongen. Det var høyere omsetning i bakken og flere gjester 
enn noen gang, og spesielt i starten på sesongen hadde vi et besøksantall som var helt på 
bristepunktet i forhold til hva heisen klarer å ta unna.  

Høsten 2021 ble det med støtte fra Samfunnsløftet fra Sparebank1 Nord-Norge kjøpt inn to nye 
lanser og en helt ny vannpumpe til snøproduksjonen. Investeringen var helt avgjørende for å fortsatt 
ha snøproduksjon i bakken. Den nye pumpa krevde også langt mindre strøm en den gamle og vil på 
sikt være en besparelse for driftskostandene.  

I samarbeid med alpingruppa ble det arrangert Åpen Bakke to ganger i løpet av vinteren. Den ene var 
sponset av Sparebank1 Nord-Norge og var en feiring av tildelingen av støtten til innkjøp av lanser og 
pumpe.  

Driftssesongen var fra midten av januar til midten av april, noe som også er av de lengre vi har hatt. 
Det hadde sikkert vært mulig å holde bakken oppe ennå lenger om det hadde vært et mål, men når vi 
kommer ut i april har de fleste pakket bort alpinskiene. Det viser seg også at når snøen smelter bort 
områdene rundt bakken, blir det færre og færre gjester.   

Heisen fylte 20 år i desember 2022, uten at vi fikk gjennomført noen veldig stor markering av det. 
Alderen tvinger frem en total rehabilitering av det tekniske og materielle anlegget. 
Instrumentpanelene fungerer ikke lenger slik de gjorde som ny og feilsøkingen er ofte litt i «blinde». 
Like etter oppstart av 2022-sesongen fikk vi en full driftsstans som vi måtte få elektriker inn for å 
løse. Det samme skjedde ved oppstart av 2023-sesongen. Vi har innledet uformell dialog med 
kommunens idrettskonsulent for å starte arbeidet med en tippemiddelsøknad som skal finansiere en 
full rehabilitering av heisen. Kostnad for et slikt prosjekt er ukjent. Dersom vi får sendt inn 
tippemiddelsøknaden i løpet av det neste halvåret, kan vi kanskje komme i gang med dette til 
sommeren 2024. Mer sannsynlig er det at vi får gjennomført dette arbeidet sommeren 2025.  

Sommeren 2022 ble det ryddet skog i skråningen over idrettshuset. Målet er å utbedre dette 
området ytterligere i 2023 slik at idrettshuset blir en mer naturlig del av alpinbakken. På sikt må vi da 
løse «trafikkproblemene» mellom skiløpere og alpinister. Områdene i og rundt bakken har også 
grodd igjen veldig de siste årene, og det er behov for noen omfattende dugnader for å klippe ned 
småbusker i hele anlegget.  

Jonas Sjøkvist Karlsbakk 

Styreleder Sandes Alpinsenter 



 

f) Årsberetning Allidrett  

Allidrettgruppen har hatt treninger på tirsdag med god oppslutning. Det har vært noe problematisk 

med leder av gruppen, høsten tok Ane på vegne av alpintgruppen på seg å åpne hallen. Når ski 

sessongen startet tok Samuline Henriksen over og har gjort en veldig god jobb.  

Vi har tett samarbeid og dialog med Sandnes Skole og høyt fokus på å skape aktivitet for barn i 

barnehagealderen.  

 

Ane Mikkelsen  

Leder SIL  

g) Årsberetning Frisbeegolfgruppa 

2022 bød på store fremskritt for frisbeegolfen i Sandnes IL. Det aller viktigste var det å vinne en 

konkurranse i regi av Guru Discgolf, hvor vi vant banedesign og kurver til en 9-hullsbane. I tillegg 

mottok vi 26 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SNN som ble brukt til innkjøp av frisbeer og 

øvingskurver. Frisbeene er ment til utlån for å gjøre frisbeegolfen mer tilgjengelig for befolkningen, og 

øvingskurvene vil blant annet brukes til treningsopplegg, introkurs og konkurranser. Det er et klart mål 

at frisbeegolfbanen på sikt skal bli en fullverdig 18-hullsbane, så arbeidet med å søke om sponsormidler 

fra diverse tilskuddsordninger fortsatte ut 2022 og pågår enda. 

Mot høsten 2022 begynte arbeidet med selve banen. I løpet av noen få dugnader ble store deler av 

banen ryddet. Det gjenstår enda mye arbeid, blant annet rydding av baneområdet, bygging av 

utkastplatformer til hvert enkelt hull, og det å sette opp kurver. Vi ble gjort oppmerksomme på at det 

kan gjøres langt mer for å spre ordet om dugnad rundt til folk i kommunen, da flere utenforstående i 

ettertid har ytret interesse for å bidra. 

 

For frisbeegolfgruppa, 

Tryggve Duklæt 

 


