
 

Styret informerer:  

 

 

 

 

Medlemsblad Rognes idrettslag  

Nr.1 - 2020 
  



Styret  i Rognes idrettslag anno 2019 består av:  
Leder: Hans Kjetil Belsvik – 488 96 900 E-
post: hkb@midtelektro.no> 
Nestleder: Olav Erik Løkken –  91562280 

E-post: olaverik@aune-transport.no 
Sekretær: Steinar Bones – 990 46 416  
E-post: bones.steinar@gmail.com 

Kasserer: Jens Petter Storrø – 970 39 606 
E-post: jens.petter.storro@gmail.com  
Styremedlem: Bjarne Kristian Sveås –  917 77 355 

E-post: bjarne.kristian@hotmail.com 
  
  

Styret vil med dette få ønske alle gamle og nye 
medlemmer ett riktig godt nytt år☺ 
……og takke for det gamle☺.  

  
  
  
  
  

               Informasjon 
 

 
 
Klubbrenn/merkerenn:  Onsdag 3 mars 2020 kl. 18.00 i Stordalen 
 
 
Vedløstrimmen: Søndag 22. mars 2020. Start Løkkja 10.00 – 11.00                                          

Innkomst Stordalen 
  

Mari Bjørgen rennet: Lørdag 28. mars på Støren skistadion. Barneskirenn 
og   konkurranse 

 
      Årsmøte:   Tirsdag 3/3 kl. 20.00 i Stordalen 
   
 
   

Annen informasjon  
 
Parkeringen i Stordalen er gratis for alle som parkerer i forbindelse med 
trening eller aktiviteter i lysløypa. 
 



Hjemmesiden vår er fortsatt oppe og går. Hvis dere vil besøke den, er 
adressa http://www.rognesil.no  
  
Vi er også på facebook:  
www.facebook.com/rognesil  
  
Hvis noen av dere har noe dere har lyst til å dele med resten av leserne av 
RIL`s hjemmeside, ta kontakt med oss i styret☺.  

  
      E-postadresse til Rognes IL: rognesil@rognesil.no  

 
RIL betaler startkontigent for medlemmer for startende til og med junior 
 
 
 
 
 
 
 

  

                 Hva skjer?  

  

   
Siste året har det vært liten aktivitet i laget. Årsakene er flere; 
ustabile snøforhold, kollisjoner med andre aktiviteter mm. Det ble 
ikke arrangert poengrenn siste år, dette fordi flere benytter seg av 
Støren skistadion med bedre løypetilbud og større vennekrets. 
Derfor har styret bestemt at vi på etterjulsvinteren skal satse på 3 
arrangement; Marit-rennet, Vedløstrimmen og klubb-/merkerenn.  
Det vil bli kjørt spor i lysløypa hver tirsdag ved behov. 
 
Støren ski vil i år også kjøre spor fra Langvatnet til Bjørga. Følg med 
på www.løyper.net for å se når det blir kjørt. 
 
 
  
  
 Viktig melding! Støtt opp om aktiviteten – viktig for bygda vår at det 
skjer ting i nærmiljøet også☺.  
 



Løypekart for Frøstemarka skianlegg med spor til Bjørga. 

  
 

 
 

Ellers……… 

  

Nytt år og nye muligheter 
  

Kontingenten skal betales …… frist 01.februar 2020 

Innbetaling til  konto 4333 50 10869 

Familie kr. 300,-  
(Gjelder for barn inntil 20 år som bor hjemme og er under utdanning) 
  
Enkeltmedlem kr.150,-  

Støttemedlem kr. 100,- 

Husk å påføre fødselsdato på alle medlemmene  


