
   
 
Sommerhilsen 2020 
 
Til alle skiglade: enten du er utøver, i foreldregruppa, tillitsvalgt, støttespiller, 
dugnadsarbeider, trener, smørere, løypepersonell eller på annen viktig post i skifamilien. 
Nå har sommeren kommet, skoleferien har startet og vi har fått kjenne på både 
sommervarmen og sommer-regnskyllingen. 
 
Sommeren 2020 blir annerledes, Covid-19 kom og gjorde store endringer i hverdagen, 
fritidsaktivitetene, ja livet vårt. 
Det ble stopp på alt og mye ble ikke avsluttet slik vi hadde planlagt og ønsket. 
Heldigvis kan vi røre oss utendørs og med 1 meters avstand kan vi nå være sammen igjen, 
både på trening og i egenaktivitet. 
 
Vi håper vi kan starte litt mer opp til høsten og ta fatt på mer av det som er planlagt.  
Komiteene har planlagt samlinger, både dagsamlinger og med overnatting. 
Terminliste settes og sesongen 20/21 er i gang, vi håper det blir en bra sesong til tross for en 
kronglete start, og uvisshet i forhold til når vi er tilbake i normal drift igjen. 
Skikretsen vil som alle andre merke dette, Skiforbundet gikk ut og måtte permittere 
administrasjonssjefene grunnet bortfall av oppgaver. Avlyste arrangement førte til svikt i 
inntekstgrunnlaget og krisen ble stor. 
Fra 1. august er de permitterte tilbake igjen og vi har Bjørn administrasjonsjef på plass i 
100% fra 3 august, etter avviklet ferie. 
Vi er også redde for hvilke følger det har ført i egen krets, aktivitetstallene har gått ned, og vi 
håper det vi stabiliserer seg. 
  
Det er ute i klubb at den viktige jobben skjer, det er dere i klubb som skal ha takk for jobben 
som gjøres der. 
Takk for at dere ser ungene på skileik, at dere møter de yngste som kommer og vil bli den nye 
Therese Johaug, Emil Iversen, Maren Lundeby eller Aksel Lund Svindal. Takk for at dere er 
tålmodige med de som ikke greiere å være stabile, og gir trygghet til de som savner 
fremskritt. Dere i klubb tar hånd om, gir utvikling og tilbyr et miljø som gjør at skiglede får 
vokse og utvikle seg hos ungene.  
Takk for det som du bidrar med i din klubb. 
  
Så er vi her, skikretsen, og tilbyr klubbkvelder, kurs og møter hvor vi kan sammen kan utvikle 
oss til en bedre skikrets. 
Og det vil vi ta opp igjen så snart vi kan; jobben med å utvikle en bedre skikrets, og der er vi 
avhengig av deg, og ditt bidrag. 
Har du noe på hjertet så ikke nøl med å ta kontakt, vi vil sammen jobbe for skiidretten i 
Nord-Trøndelag skikrets og klubbene her. 
  
Vi ønsker dere en sommer med påfyll av D-vitaminer i sola, energi til å ta fatt på sesongen, 
gode aktiviteter og samlinger med venner og familie. 
Nyt sommeren, og ta godt vare på hverandre! 
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