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Takk for hjelpen. 

 

Vil i denne anledning rette 
en stor takk til dere som har 
vært til uvurderlig hjelp når 
det gjelder å holde skihytta 
og de andre husene i Stor-
dalen i god stand. Dette er 
noe vi setter umåtelig pris 
på, tusen takk. 

 

 

RIL-POST 

Ønsker med 
dette dere 
alle en riktig 
god jul og et 
godt nytt år! 
Hjertelig velkommen til et nytt aktivt 
år i laget - støtt opp om aktiviteten vi 
har gjennom året :) 

 Nye klubbdresser 

folkens!! 

På G-sport Støren er det 

anledning til å prøve og bestille 

nye skidresser. Svart/hvit 

Bjørn Dælie i alle str.fra junior 

til stor voksen. 

Løp og prøv:) - nytt til skises-

songen starter for alvor:) 



POENGRENN ROGNES IL  

SESONGEN 2013 
 

Under følger oversikt over arrangement 

på skistadion i Stordalen sesongen 

2013/2014 og hvem som er ANSVARLIG 

for gjennomføringen. 

 

Oversikt over poengrenn i 2014. 

Onsdag 08.01.14. Ansvarlig: Anne.        

Hans Kj stiller som hjelper 

Onsdag 15.01.14. Ansvarlig: Hans Kj.   

Espen P stiller som hjelper 

Onsdag 22.01.14. Ansvarlig: Espen P.   

Johnny J stiller som hjelper 

Onsdag 29.01.14. Ansvarlig: Johnny J . 

Jens P stiller som hjelper 

Onsdag 05.02.14. Ansvarlig: Jens P        

Anne  stiller som hjelper 

Onsdag 12.02.14. Ansvarlig: Anne          

Espen P stiller som hjelper 

 

 

 

Merkerenn er satt til onsdag 

05.03.14. Ansvarlig: Jens P. Hans Kj 

som hjelper. 

Klubbmesterskap er onsdag 12.03.14. 

Ansvarlig: Espen P. Johnny J stiller 

som hjelper. 

Vedløstrimmen og skisportens dag 

blir søndag 06.04.13. Her kjører Es-

pen og Johnny Jørgen løyper. Ola 

Norvald er ansvarlig denne dagen og 

alle andre stiller som hjelpere. 

Skulle ikke datoene passe så bytter 

vi internt. 

Den ansvarlige tar med vann, saft og 

kaffe samt at skihytta må være åpen 

klokken 1800. 

Ansvarlig for at påmelding går i or-

den med tilhørende nummer og at alle 

får varm drikke ved innkomst. 

 

 

SPORKJØRING STORDALEN SESONGEN 2013/2014 

En mann ansvarlig for hver uke med sporkjøring. Det er opp til hver en-

kelt i bytte ”kjøreuke” internt hvis oppsatt uke ikke skulle passe. 

Oppkjøring som tidligere på tirsdager og torsdager og evt. på onsda-

ger før poengrenn dersom det skulle være behov for dette. Poengren-

nene starter 1830 og da må sporene være ferdige kjørt før den tid. 

Skulle det være spørsmål så bare ring.  Håper snøen holder seg utover 

vinteren:) 

Espen Pallin: uke 51, 52, 1, 8 og 15? 

Svein Are Løkken: 2 og 9 

Ola Ivar Bjørgen: 3 og 10 

Ole Roger Aune: 4 og 11 

Jens Petter Storrø: 5 og 12 

Steinar Bones: 6 og 13 

Johnny Jørgen Aunøien: 7 og 14. 

Oversikt poengrenn finner dere over 

Merkerenn er satt til onsdag 05.03.14 

Klubbmesterskap er onsdag 12.03.14 

Vedløstrimmen og skisportens dag blir søndag 06.04.14. Her kjører 

Espen og Johnny Jørgen løyper. 

Oppdater deg selv på vår 

facebook-side Rognes IL 

eller vår hjemmeside 

www.rognesil.no 

Send epost: 

7295rognesil@gmail.com 

En liten oppfordring 

fra Rognes IL til 

alle Rognes-bygger 

og andre: 

Det skal nå fornyes medlems-

skapet i idrettslaget, og de 

siste årene har medlemstallet 

gått drastisk nedover. Vi har 

behov for støtte til å drive 

med det vi ønsker. Oppfordrer 

til å støtte opp om det ar-

beidet vi gjør for bygda og for 

idrettsgleden genrellt.  

Dette er en innvestering I 

samhold og trivsel i bygda. 

Medlemskontingent 2013/2014: 

Familie kr. 300,- 

Aktive: kr.150,- 

Støttemedlemmer: kr. 100,- 

Kan settes inn på kontonr: 

4333 50 10869 

 

 

Ring hvis spørsmål. 

Espen Pallin 

992 74 034 

espen@duells.no  

mailto:espen@duells.no

