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Årsberetning 2021 

 

 

 

Styret i Turrennklubben har i 2021 bestått av: 

 

 

 Formann: Johnny Andre Garstad 

 Kasserer: Bodil Skadsem Høiland 

 Sekretær: Else Jonnie Trones Bråstein 

 Styremedlemmer: Nils Bøe 

  Olav Hagland 

  Carl Petter Osmundsen 

 

 Revisor: Johannes Helland 

 

 Valgkomite: Leder Ørjan Ravndal 

  Sverre Vatland 

  Ulf Olsen 

  

__________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________ 

 

  Fondskomité:  Leder Jostein Tunheim 

     Svein Gloslie 

     Kjell Svihus 

   

  Redaktør web:  Johnny Andre Garstad 

       

  Reisekomite:  Nils Bøe 

 

        __________ // __________ // __________ // __________ // __________ // __________ 

 

 

Æresmedlemmer: Kjellaug Lund 

 Sverre Vatland 

     Magne Westerheim 

     Svein Gloslie 

     Lars Ove Lund 

     Else Jonnie Trones Bråstein 

     Bodil Skadsem Høiland 

 

 

 

 

 



 

 

Årsberetning 2021: 

Et nytt arbeidsår er over for TURRENNKLUBBEN ROGALAND. Aktivitetene er avviklet innenfor de 

rammer som ble besluttet på siste årsmøte. Fra mars 2020 til høsten 2021 ble aktiviteten sterk preget av 

Covid 19. Det har i løpet av året vært avholdt 3 styremøter og årsmøte 22. november 2021. 

 

Økonomi: 

Turrennklubben har i år hatt en negativ utvikling i regnskapsperioden som går fra 15.10.2020 til 15.10.21.  

Resultat før finans viser et underskudd på kr. 8.064,- som mest skyldes Sesilåmi avlysning. 

Likviditeten er god. Det er budsjettert med et underskudd på kr. 5..000 ,- for neste periode 2021/2022.   

 

Sesilåmi: 

Olav Hagland har vært Turrennklubben sin representant i hovedstyret til Sesilåmikomitéen.   

Sesilåmi 2020 ble avlyst grunnet nasjonale retningslinjer som følge av Covid 19.   Setesdal Hotell og 

hyttene på Brokke vil bli benyttet igjen i 2022.  Det samme gjelder Frafjord Bilruter. 

 

Sandnes Sparebank Arena - rulleskianlegg i Melshei:   
På tross av pandemien har det skjedd mye i rulleskianlegget det siste året. Arenabygget er reist, 

og en holder nå på å gjøre ferdig innvendig arbeid. For å kunne starte byggingen av 

arenabygget måtte SSA bruke 2 mill av egne midler for å få på plass vann og kloakk. Dette er nå 

på plass, og det samme er strøm og fiberkabel. 

I utgangspunktet var det meningen å gjøre all innredning i første etasje ferdig innen utgangen av 

året, mens en skulle gjøre klar andre etasje når en hadde fått økonomien på plass. Da Sandnes 

Sparebank bestemte å sponse med ytterligere 2 millioner kroner (i tillegg til 5 mill. de har gitt 

tidligere) ble det bestemt at andre etasje også skal gjøres ferdig før åpning av anlegget. Det gjør 

at åpningen blir utsatt med ca 3 måneder. Planen var at bygget skulle ferdigstilles innen utgangen 

av 2021, mens det nå ser ut til at det blir i løpet av mars 2022.  

SSA har nå lån på 5-6 millioner kroner, mens verdien på anlegget er ca 55 millioner. 

 

I pandemitiden har vi ikke hatt fellestreninger i anlegget, men fra i høst har vi hatt fast trening 

onsdager kl 19-20. Som medeier i anlegget har medlemmene i Turrennklubben fri tilgang til 

rulleskiløypa alle dagene hele året bortsett fra enkelte tilfeller, som f.eks. når anlegget er utleid 

og ved konkurranser. Dette blir det informert om på hjemmesiden til 

SSA https://www.sandnesarena.no. 

 

Johnny Garstad er vår representant i styret. 

 

 

Aktiviteter i 2021: 

DATO AKTIVITET LEDER 

Jan Familieskisamling på Ådneram - avlyst Johnny  

Jan Tur til Marcialonga - avlyst Olav 

Febr Skiteknikk-kurs avlyst  Nils 

Mars Tur til Vasaloppet - avlyst Nils 

Mar  Sesilåmi - avlyst Else Jonnie 

Nov  Temakveld - avlyst Styret 

22.nov Årsmøte  Styret 

 

 

 

https://www.sandnesarena.no/


 

 

Hjemmesiden www.turrennklubben.no : 

Ansvarlig redaktør er Johnny Andre Garstad.  WEB- ansvarlig er Arild Toft. 

Formann Johnny påser at hjemmesiden blir oppdatert.    

 

Fellestrening: 

Barmarkstrening hver mandag kl 18:00 ved Ullanhaugtårnet, Sørmarka.  Leder er Siri Pettersen.  

Rulleskitrening hver onsdag kl 1800 – 2000 på rulleskianlegget i Melshei, Etter Covid pausen kom 

treningen i gang igjen i september 2021. Leder er Johnny Garstad.   Les mer på www.turrennklubben.no 

 

Turrennklubbens Skifond- tildeling i 2021: 

I 2020 gikk tildelingen kr 15.000,- til Kverneland IL langrenn.  Tildelingen for 2021 blir gjort uken før 

årsmøtet og kunngjøres på årsmøtet. 

 

 

 

Valg 2021 

Styreverv som er på valg på årsmøtet 2021: 

 Formann:   Johnny Andre Garstad  på valg (1år)  

 Kasserer:   Bodil Skadsem Høiland  på valg (2år) 

 Sekretær:   Else Jonnie Trones Bråstein på valg (2år) 

 

 Revisor:   Johannes Helland  på valg (1år) 

 

 Valgkomitè:   Ørjan Ravndal   på valg (2år) 

     Ulf Olsen   på valg (2år)   

     

Medlemmene i fondskomiteen velges for tre år om gangen, en representant er på valg  hvert år. 

 

 Fondskomitè:   Kjell Svihus   på valg (3år) 

 

Stavanger den 22. nov 2021 

 

 

Johnny André Garstad Bodil Skadsem Høiland Else Jonnie Trones Bråstein 

Nils Bøe Olav Hagland Carl Petter Osmundsen 

   

   

   

 

http://www.turrennklubben.no/
http://www.turrennklubben.no/

