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Årsrapport fra Kvitfjell veteran for 2020 
 

 
En gruppe glade veteraner på trening i Kvitfjell. 
 
Bakgrunn 
Kvitfjell veteran ble stiftet som en skiklubb blant eiere av fritidsboliger i Kvitfjell i 2006.  
Kvitfjell veteran søkte ble tatt opp som klubb i Oppland skikrets 25. mars 2011 med 
klubbnummer KL 05020030. 
 
Organisasjon 
Styret i Kvitfjell veteran har siste året hatt følgende sammensetning. 
Leder Thor-Inge Røgeberg Nestleder Per Yngland 
Økonomi Per Arnoldsen Styremedlemmer Espen Frogner, 

Fredrick Skår 
Varamedlemmer: Paal Haugaard og Bjørn Svindal. 
 
 
Styrearbeid 
Styremedlemmene møtes regelmessig i helgene i forbindelse med trening.  
Vi har ingen faste styremøter, men saksbehandling mellom styrets medlemmer foregår i 
hovedsak via mail.  
All aktivitet er basert på frivillighet og ingen medlemmer mottar honorar. 
 
 
Økonomi  
Økonomien er god og basert på at medlemmene betaler en årlig treningsavgift på kr. 500 
og en engangssum ved innmelding på kr. 1.000. 
Inntektene går i all hovedsak til komplettering av porter, som er forbruksmateriell.  
 
I 2020 har vi hatt et nytt tidtageranlegg til utprøvning, som vi planlegger å anskaffe i 
2021.  
 
Nærmere detaljer fremkommer av regnskapet. 
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Medlemmer 
Alle medlemmer er registrert i Klubben Admin, idrettsforbundets medlemssystem. 
Veterangruppen hadde i 2020 109 medlemmer, hvorav 18 damer.  
 
 
Treningsaktivitet 
Trening i klubbens regi er kun i vintersesongen på lørdager og søndager. Kvitfjell 
alpinanlegg tildeler treningstid og klubben får normalt god tilgang på trase.  
Aktiviteten har fortsatt å øke i 2020 og vi er ofte 20 aktive på treningene.  
 
Vi har ikke egen trener, men har i 2020 arrangert samlinger med trener fra Brenden 
aktiv.  
 
Rekruttering. 
Medlemstallet har vært stabilt høyt de siste årene. Veterangruppen er godt kjent i 
skimiljøet i Kvitfjell og det kommer nye medlemmer hvert år.  
 
Medlemskap i klubben er naturlig knyttet til at medlemmet er tilknyttet Kvitfjell gjennom 
fritidseiendom eller hyppig besøkende i destinasjonen. Derfor vil det være bevegelse i 
medlemsmassen. Vi vil føre en praksis ved at medlemmer som ikke innbetaler årlig 
treningsavgift, legges som passive. Medlemmer som over tid ikke innbetaler 
treningsavgiften får status som passiv, og vil tas ut som medlemmer. 
 
Utstyr. 
Veterangruppen har utstyr for egen trening, både porter, drill og tidtageranlegg. Utstyret 
oppbevares i egen kasse ved Familieheisen etter avtale med anlegget. 
 
Arrangementer. 
Kvitfjell veteran har i mange år bidratt i påskeprogrammet i Kvitfjell og har tatt initiativ 
til og gjennomført arrangementer som senere er overtatt av destinasjonen.  
 
Klubbens arrangement nå er først og fremst påskerennet for «de over 30 år».  
Rennet er blitt en fin tradisjon og har ofte mer enn 50 deltakere. Dette er uhøytidelig 
konkurranse i en enkel storslalom som er tilpasset alle, uansett ferdighet. Vi har 
premieutdeling på Gudbrandsgaard etter rennet.  
 
I 2020 måtte arrangementene avlyses pga Corona-pandemien  
 
Lovnorm for idrettslag 
Kvitfjell veteran benytter lovnormen som vedtekter.  
Både lovnorm og bestemmelser knyttet til f.eks. trakassering, tas opp på Årsmøter 
 
Kvitfjell, 20.03.2021 
 
For styret 
 
 
____________________ ________________ ___________________ 
Thor-Inge Røgeberg Per Yngland Per Arnoldsen 
Leder Nestleder Kasserer 
 
 
 
____________________ ________________ 
Espen Frogner Fredrick Skår 
Styremedlem Styremedlem 
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