
Skisesongen starter i Nordland 

Vinteren er i anmarsj, - etter en altfor lang og mild høst. Det har vært en 

tålmodighetsprøve for mange, men nå er vi like ved start! 

Noen har prøvd skiene til fjells, mange har vært på samlinger over grensen eller 

andre steder i påvente av hjemlig snø. Kystklimaet og de stadig mildere vintrene gir 

nye utfordringer til skifolket. Rulleskiperioden kan bli lang, særlig når mørket faller på 

utover i oktober og november. Men NÅ er vi der: 

Lørdag er det åpningsrenn i Valnesfjord, helga etter blir det Nordlandscup i Mosjøen. 

Så følger en rekke romjuls- og nyttårsrenn over hele fylket. 

Hopperne åpner sin sesong i Storhaugen, Mosjøen 2.juledag, så følger Munklia og 

Fageråsen i januar, og deretter Fløybakken på Rognan i februar 

Alpinfolket starter sitt i Januar med renn på Sortland, deretter Narvik og Ankenes, og 

med det er alle ski- disipliner i full gang hver helg utover hele vinteren helt til aller 

siste dag i april. 

Mellom alle renn ligger det viktige treningsuker i skikretsens mange klubber, fra Åse 

IL på Andenes og Narvik i nord til Grane og Fiplingdalen lengst i sør. Bak alle renn og 

treninger er det hundrevis av frivillige trenere og hjelpere som daglig bygger viktige 

og sunne miljøer for barn og unge i hele fylket, og som er helt avgjørende for våre 8-

9000 medlemmer. Uten frivilligheten i klubbene ville vi hverken hatt renn eller løpere, 

langt mindre rekruttering blant de aller yngste som kommer til karusellrenn, 

onsdagsrenn eller Telenor-karusell vinteren igjennom. Disse småtassene er våre 

framtidige junior- og Norgescup-løpere. Det gjelder at de kommer til gode, 

inkluderende miljøer der lek og moro står i sentrum. Ingen vet hvem som blir god 

som 20-åring, og alle små er velkommen på ski! 

Vårt viktigste renn i år er uten tvil Hovedlandsrennet på Fauske og Rognan i februar. 

Det er en stor ære for Nordland Skikrets at Norges beste 15- og 16-åringer kommer 

til vår krets for å konkurrere, og vi gleder oss til å ta imot løpere fra hele landet. Det 

blir mange hundre løpere og ledere her disse dagene og vi er trygge på at vi vil vise 

oss fra vår beste side, både fra naturens og fra lokale arrangørers side. I antall er 

dette landets største ski-arrangement, - langt større og atskillig mer komplisert som 

arrangement betraktet enn senior-NM eller for den delen et World-Cup-renn er. Men 

vi vet at løperne er i trygge hender hos erfarne arrangører! Publikum bør kjenne sin 

besøkelsestid: her deltar mange talenter og blant dem er det garantert løpere for 

framtidige internasjonale mesterskap i alle nordiske disipliner. 

Så må vi ikke glemme at ski-idretten ikke opererer med noen øvre aldersgrense. De 

mange lokale turrennene er prov på det. Her samles turløpere, trimmere og 

familieklasse-deltakere i alle aldre vinteren igjennom nærmest overalt i hele Nordland 

fylke.  

Så la det snø! Sett spor! Kom deg ut i verdens vakreste vinter-natur! 

Vi sees på ski! 

Med hilsen Nordland Skikrets 

v/ Arnfinn Paus (leder). 


