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Styret  i Rognes idrettslag anno 2011 består av:
Leder: Ola Norvald Løkken – tlf. 91720036 ansvar: dugnader +div.
E-post: ola.lokken@midtre-gauldal.kommune.no
Nestleder: Espen Pallin – 99274034  ansvar:: arrangementer
E-post: espen@duells.no
Sekretær: Anne Kjøren Bones – 91139076  ansvar: trim og sykkel 
E-post: anne.bones@gauldalen.no
Styremedlemmer: 
Johnny Jørgen Aunøien – 95036798 ansvar: Storøra
Odd Fløttum – 95137072  ansvar avd. ski

Styret vil med dette få ønske alle gamle og nye 
medlemmer ett riktig godt nytt år☺

……og takke for det gamle☺.

Vi har lagt bak oss et år med mye aktivitet og vi takker alle som velvillig har stillt
opp og hjulpet oss med diverse dugnadsarbeid i det året som har gått. Uten 
dere har dette ikke latt seg gjennomføre. Med bygging, beising, vaffelsteking, 
vaktmannskap på festligheter, sporkjøring o.l. er det godt å ha gode hjelpere.

Men det stopper ikke med dette: Ny skuter og sporlegger gjør oppkjøring av 
spor i Stordalen litt enklere, og vi håper at mange benytter seg av muligheten til 
å komme seg ut i terrenget nå som det er blitt snø☺.

Annen informasjon
Hjemmesiden vår er fortsatt oppe og går. Hvis dere vil besøke den, er adressa
http://www.rognesil.no
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☺. 

Poengrennene starter på igjen oppi Stordalen onsdag 11.januar fra kl. 18.00 –
møt opp små og store☺.

E-postadresse til Rognes IL:
7295rognesil@gmail.com

Styret informerer:



MARIT BJØRGEN-rennet 2012
RIL er med som medarrangør for dette rennet, som går av stabelen 
15.januar 2012.
Arrangementets navn: Marit Bjørgen rennet
Nivå/Type: Kretsrenn
Idrettsgren: Turrenn
Sted: Støren / Rognes(Midtre Gauldal)
Tid: 15.01.2012 kl 1200 
Beskrivelse: Velkommen til Marit Bjørgen rennet (tidligere Råsjørennet) som 
har start og mål i Frøsetmarka skianlegg. Traseen går i NM-løypene fra 2008 
og i Marit Bjørgen's treningsterreng. 
For informasjon: se www.storenski.com. Konkurranseklasse fra 13 år og 
oppover, samt klasse for trim/familie. NB Vi gjør oppmerksom på at 
løypelengde for klasse 13/14 år er 4 km fri (3870 m)

Møt opp og meld dere på – enten i konkurranseklassene eller i 
trim/familieklassen. Et alternativ for alle som har lyst☺.

Poengrenn 2012
Onsdag 11.januar 2012 starter vi opp igjen med poengrenn i Stordalen. 
Satser på stor deltagelse og godt sosialt samvær i skihytta rundt disse 
rennene. 
Rennoversikt:
Onsdag 11/1-12 Poengrenn
Onsdag 18/1-12 Poengrenn
Onsdag 25/1-12 Poengrenn
Onsdag   1/2-12 Poengrenn
Onsdag   8/2-12 Poengrenn
Onsdag 15/2-12 Poengrenn 

Merkerenn 29/2-12
Klubbmesterskap søndag 4/3-12 sammen med Skisportens dag☺☺☺☺
Vedløstrimmen søndag 18/3-12

Spor kjøres primært mandag og torsdager (onsdager når det er 
poengrenn og på helg hvis det er behov☺☺☺☺)

Sporkjøring til trimposter starter ca. 1.februar 2012

Hva skjer?



Ellers………

Nytt år og nye muligheter☺

Kontingenten skal betales ……frist 15.februar 2012☺☺☺☺

Innbetaling til konto 4333 50 10869
Familie kr.300,-
Aktiv kr.150,-
Passiv kr. 100,-(nye satser vedtatt på årsmøtet 2011)

Støtt opp om arbeidet i klubben vår☺.

Det jobbes videre med nye drakter…….innhenting av tilbud….håper 
på avklaring i løpet av vårhalvåret☺.

Jobbes fortsatt også med oppgradering/nyetablering av trimposter. 
Venter på nye kasser som skal lages og merkes☺

Viktig melding! Støtt opp om aktiviteten – viktig for bygda vår at det 
skjer ting i nærmiljøet også☺.

Styret ønsker dere et fortsatt godt og aktivt nytt år☺.


