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Vinteren 2018 var en snøtung vinter. For mange høres dette ut som en mørk og tung tid. For skigruppa
på Kjellmyra vil sesongen 2017-2018 bli husket som en av tidenes beste vintre, i alle fall i nyere tid.
En hel vinter med stabilt, fint vintervær og stabilt føre. Og sjelden har det vært større aktivitet i
skiløypene på Kjellmyra. Med et løypenett på mer enn 60 kilometer og et skileikanlegg med flomlys
har Kjellmyra IL gitt et betydelig bidrag til folkehelsen i Åsnes.
Aktiviteten i skigruppa har vel kanskje aldri vært større enn i 2018. Med 11 lysløyperenn i tillegg til et
veldig vellykket klubbmesterskap har mange ivrige løpere fått prøvd seg med nummer på brystet. I
gjennomsnitt var det nærmere 100 løpere med hver onsdag.
Det store løftet for skigruppa i 2018 var kretsmesterskapet i sprint som vi arrangerte i Idrettsparken 27.
januar. 259 løpere fra hele Hedmark stilte til start i klassisk stil. Løypekjørerne hadde lagt skjela si inn
i å få til perfekte løyper, og finere løyper har det vel aldri vært på Kjellmyra. Mye positive
tilbakemeldinger fra både løpere, foreldre og ledere. Lysløypa i Idrettsparken er perfekt for sprint, og
det er alltid veldig trivelig å ta imot løpere fra hele Hedmark. Og vi kunne feire to kretsmestere.
August Myrvold tok gull i den veldig tøffe 16-årsklassen, mens Andreas Nygård ble kretsmester i den
ikke fullt så tøffe seniorklassen. Dagen etter ble August Myrvold og Karen Marie Håkonsen
kretsmestere i 5 km fri teknikk i Våler.
Mens det gror godt blant de yngre løperne på Kjellmyra er det fortsatt Joachim Aurland som er
lokomotivet blant de aktive løperne våre. Til tross for en litt trøblete forsesong ble det nytt NM-gull til
Joachim og Kjellmyra. Denne gang på 30 kilometer klassisk i U23 NM. Det som kanskje var Joachims
sterkeste resultat i løpet av sesongen var 5. plass på 15 km i Skandinavisk CupI tillegg hadde
Kjellmyra sin første start i verdenscupen i langrenn da Joachim fikk plass på laget til WorldCupsprinten i Drammen. Joachim tok en fin 32-plass og var bare noen tideler fra å komme til finalen.
Veldig sterkt når hele verdenseliten var på plass.
Bak Joachim kommer det opp flere talentfulle løpere. Karen Marie Håkonsen hadde sterke resultater
gjennom hele sesongen, og kronet et veldig god sesong med klasseseier i Birken i K 18-19 år med mer
enn 8 minutters margin. Karen Marie vant også Sjusjøcupen sammenlagt. Sammenlagtseier i
Sjusjøcupen ble det også til August Myrvold i klasse G16, mens Ingeborg Håkonsen tok en sterk 3.
plass sammenlagt i J14. Og vi har flere spennende løpere på vei opp, så det lover godt for framtida.
Spesielt artig i 2018 var at Kjellmyra stilte med lag både i herreklassen og i dameklassen i
norgesmesterskapet på ski. Det er veldig mange år siden sist vi stilte lag i NM. Jentene gikk inn til en
veldig sterk 26. plass blant 79 lag. På laget gikk Karen Marie Håkonsen, Ingrid Kristine Wright-Hagen

og Anne Marit Bredalen. Gutta kapret en 60. plass av 131 startene lag. Her gikk Even Antonsen,
Joachim Aurland og Ola Erling Korbøl.
Kristian Skolegården har også i 2018 fungert som trener for de yngste løperne på Kjellmyra. Kristian
har gjort en veldig god jobb med de yngste løperne. Det er bra interesse og god stemning på
treningene.
De eldre løperne har som vanlig tilbud gjennom SolørSki. Her har Martin Flismyren fortsatt som
trener, noe som fungerer veldig bra. Martin er en veldig kompetent trener som stiller krav, men som
samtidig skaper et godt miljø og gjør treningsarbeidet til en artig og spennende aktivitet for løperne.
Martin er tatt ut som en av deltakerne i Olympiatoppens prosjekt, «Trenerløftet». Her vil han få tett
oppfølging fra Olympiatoppens spesialister for å utvikle seg som trener. Det blir spennende å følge
Martins utvikling som trener framover. Olympiatoppen har forventninger om at deltakerne i prosjektet
skal ende opp som trenere på et høyt nasjonalt nivå.
Den fine vinteren har gjort at det har vært stor aktivitet i skileikanlegget. Skoler, barnehager, og ikke
minst unger og familier har brukt anlegget aktivt gjennom hele vinteren. Det har nesten ikke gått en
dag uten at det har vært fullt av store og små i anlegget. Det gleder oss innerst i sjela å se hvor
vellykket dette anlegget har blitt.
Den spesielt gode vinteren har gjort at våre faste løypekjørere har hatt veldig mange timer i
løypemaskinene. Uten dem hadde vi ikke hatt skiløyper på Kjellmyra. Gjennom hele vinteren har de
holdt et sammenhengende løypenett fra Myrmoen via Skansen, rundt Gjesåssjøen og opp i
Glorvigsåsen, Baldersmyra og Haraldsåsen. I tillegg har skileikanlegget og lysløypa blitt kjørt så fort
det har vært behov. Tusen takk til Tore Enger, Jan Flismyren, Ola Håkonsen, Bjørn Lerudsmoen og
Per Kristian Sollien for alle timene de legger ned for at vi skal få gå på ski.
Administrativt fungerer det godt i skigruppa. Vi har et stabilt styre som jobber veldig godt som et
team. Alle stiller opp litt mer enn man kan forvente. Kjellmyra har et godt omdømme i skikretsen hvor
Ola Håkonsen i 2017 ble valgt inn i langrennskomiteen. Økonomien i skigruppa er sunn og god, noe
som er viktig for at vi skal kunne opprettholde aktiviteten på lengre sikt. Det er kostbart å opprettholde
det tilbudet vi har i dag, men heldigvis har vi god støtte fra både næringsliv og privatpersoner i bygda.
Det at så mange støtter oss økonomisk, og det at løypene blir brukt av store og små gir oss inspirasjon
til å jobbe videre for at skimiljøet på Kjellmyra skal holde seg sterkt i årene som kommer.
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