
Forside med bilde av starten fra 23. febr. 1986, Heggdalen på Gåsbakken. Forside tekst: Turrenn i 20 år 

Jutulrennet fra 1986 til 2006  Hovin I.L. 

 

 

 

 

Rennhistorien. 

 
Stifterne. 

Jutulrennet ble arrangert første gang i 1986. Blant initiativtakerne til rennet var John Jarle 
Hovin fra Hovin I.L. og John Bjerkenås fra IL Leik. Begge to er dessverre gått bort så alt for 
tidlig, og vi minnes dem dette 20.året rennet skal arrangeres.  
 
Disse to hadde med seg Kåre Åmot, Erik Jønland (Leik) og Joar Grøtte, Magne Lium og John 
Foss (Hovin) som de nærmeste samarbeidspartnerne,  men begge idrettslagene hadde store, 
aktive løypemannskapsgjenger. Mange av dem som deltok i 1986 er ennå aktive som 
Jutulrennere eller arrangører.  
Av dem som har deltatt mange år fra Hovin I.L., er karer som Odd Kalvå, Erling Refseth, 
Rasmus Woldmo, Einar Sundet, Asbjørn Sundet og Peder Esphaug, foruten representanter fra 
et lengesittende styre i Trim/langrennsavdelinga, (inkludert assosierte medlemmer) fra 1988 
og fram til i dag! (Jostein Flå, Geir Rønning, Casper Bergmann.) 
 
Bilde av sju initiativtakere. Fra venstre: John Bjerkenås, Joar Grøtte, Erik Jønland, Magne Lium, John Foss, 
Kåre Åmot. Foran:John Jarle Hovin 

 
Fra to arrangører til en.   
Fra 1986 til og med 1994 gikk rennet mellom Gåsbakken (Heggdalen) og Hovin (Esphaugen 
og etter hvert Kvennabakkan Skiarena). Rennet var et samarbeidsprosjekt mellom 
idrettslagene Leik og Hovin, og de vekslet på å ha start og innkomst. Renntraseen gikk opp på 
Sunnsetkjølen, og rundet Jutulstenen omtrent midt opp for Liumsgardene i Tømmesdalen. 
Jutulstenen er en stor konglomeratstein som ”er falt ned” oppe på Kjølen. Sagnet forteller om 
jutuler (troll/kjemper) som kastet sten i sinne.  
Også i dag runder løypa ved Jutulstenen, men Hovin I.L. har vært enearrangør av rennet siden 
1995. Løypa har siden hatt start og innkomst på Kvennabakkan. 
 
Fire veteraner klar for start på Jutulrennet i 1989. 

 
Løypetraseen. 
De første årene etter 1995 gikk sporet fra skianlegget opp via Hopperdalsmyra og 
”Skibrettmyra” til Torvhusmyra og Vinterveileia opp til Våttån. Etter en tid ble det viktig å 
gjøre rennet litt lengre, og en sløyfe før Våttån ble lagt om Finnkroa til Nodalen, nesten helt 
nord på Slettmarka.  
 
Etter Våttån ble det også gjort endringer i traseen år om annet, men løypa har alltid rundet ved 
Jutulstenen før den etter hvert la veien mot Vargmyra, Damtjønnslette, opp til Flomyra, før 
den tok veien bratt ned mellom Sjetndalen og Gjilringdalen ned mot Katttjønnmyra, og de 
siste bakkene til Esphaugen og bort til Kvennabakkan Skianlegg igjen. I dag er løypelengden 
omtrent 23 km, iberegnet runden nede i lysløypeanlegget. 
 
Fra saftstasjonen på Svarttjønna, 14. febr.1993. Stasjonssjef Egil Lium midt på bildet. 

 



Vær og føre. 

I tiårsperioden 1988-1998 gikk løypetraseen forbi Svarttjønna og Fiskeforeningas hytte der. 
Der hadde folkene på saftstasjonen tilhold. De kokte varmtvann, plastret og tinte opp 
forfrosne løpere. Karin og Egil Lium skrev trofast sin rapport i hytteboka etter rennet:  
7/2-88:  Bra vær. 
5/2-89:  Dårlig vær, skiftende føre, snø og vind. 
11/2-90:Oppholdsvær, stri vind. 
14/2-93:Tett tåke, letter etter hvert til sol, og god temperatur. 
6/2-94:  Sol, veldig kald vind, -8 grader. 
12/2-95:Sterk vind, snøfokk, maskina kjørte flere runder. 
18/2-96:Bra vær og føre fra morgenen, variabelt, snøskurer og stigende temperatur utover 
dagen. – 4 kl.13.30. 
16/2-97:Kl.08.30: -13 gr, kjempefint vær, sol fra skyfri himmel, men iskald vind. 
15/2-98:Overvann på alle myrer og ved alle bekker! 2 varmegrader. 
 
I hytteboka er det ikke værrapporter fra 1991 og 1992, ikke fordi ingen orket å skrive, men 
fordi rennet ikke gikk her disse årene. I 1991 ble rennet avlyst pga. snømangel. I 1992 var det 
heller ikke snø i Tømmesdalen, men rennet ble arrangert i Skoldadalen, fra Løbergsvollene. 
Ole K. Lien fra Leik ga seg med Hovinsbyggene og fant en trasse i Storsletttåsen, Snurrudalen 
og mot Høgkneppen.  
 
Bilde fra innkomsten på Hovin 1989: 248: Grete Middtømme. 238: Kristin Nordvik. Funksjonærer: John J. 
Hovin (bak), John Foss (til høyre). 
 
 

Løypepreparering. 
I de første årene i rennhistorien ble det meste av prepareringsarbeidet utført manuelt av 
løypegjengene. Det ble leid inn noe scooterhjelp fra begge lagene, men mangt et spatak ble 
tatt og mye granbar ble hugd ned og lagt i de verste bløthullene.  
Erling Refseth fra Hovin gikk trimturen sin i Jutultraseen hver helg etter jul. Han hadde laget 
sin egen patent med en  ryggsekksele til spaden. Den brukte han flittig.  
 
Start i turklassen i 1995 på Kvennabakkan. Startfunksjonær til høyre: Knut Flå. 

 
 
Enkelte år var vinden hard og det ble kjørt spor konstant oppe på Kjølen under rennet. Etter 
hvert fikk I.L.Leik egen løypemaskin, men den snudde ved Jutulsteinen. Da var det  mang en 
Hovinsbygg som tenkte:” Eia var vi der”, og basket seg nedover til Kvennabakkan igjen med 
scooteren i djupsnøen.  
 
Etter hvert fikk også vi vår egen maskin , en gul Hammmerle bakkemaskin, kjøpt fra Melhus 
I.L. Omsider ble den avløst av en Kassbohrer som hadde jobbet i Telenor. Sliteren vår har 
vært Aktiv Grizzly-scooteren, først en nyinnkjøpt, så en fra Lillehammer OL  
 
I jubileumsåret er vi svært stolte over å kunne presentere vår nyinnkjøpte, fabrikknye Paana 
Forest til 1.2 mill. En løypemaskin som Horgbyggene har reist penger til etter initiativ og 
kreativ økonomisk planlegging og realisering fra Hovin I.L.s Jostein Flå, med god backing fra 
kasserer gjennom 16 år, Geir Rønning.  
 
Merker og priser. 
Jutulrennet har fortsatt sine gamle merker for       1.år (bronsje) 



                                                                       3.år  (sølv) 
                                                                       6.år  (gull). 

Bronsjemerket er under fornyelse, og etter hvert vil også de to andre komme i fornyet 
utførelse. 
 
Utmerkelsen til alle som har gått rennet 10 ganger, er en kopi av Jutulstenen, etter ide, design 
og utførelse av Erling Refseth. 
Årspremiene var opprinnelig tenkt som en slags oppdelt statuett som man bygde opp med en 
sokkel for fem år, en søyle for ti år og en skiløper på toppen for femten år, men denne ideen 
ble forlatt. 
 
Disse personene kan oppnå Jutulstenen i 2006: 
 
Trond Alexandersen                        Kåre Solem 
Svein Gråbak                                  Oddvar Stolpnes 
Lars B.Husby                                  Kjell Sølberg 
Kåre Eidsmo                                  Ole Andreas Krognes 
Kirsti Midttømme                           Kasper Myhr 
Anders T. Moen                             May Siri Grytdal 
Einar Skjærvold                             Erling Refseth 
Kari Kalvå 
 
Jutulkruset for femten års deltakelse kan i 2006 oppnås av: 
 
Grete Nordtømme 
Jan Sunnset 
Knut Inge Opheim 
Petra Nordtømme 
Anne Kari Lillebudal 
Frode Sørli 
Reidar Solem 
 
20-årspremien er et fat med Jutul-konglomeratsten som motiv, laget av Hovinskeramikeren 
Heidi Nybrott. 
Disse kan oppnå Jutulfatet i jubileumsåret (har gått rennet alle årene): 
 
Magnar Fuglås 

Joar Grøtte 
Magne Sundet 

Oddmund Aarhaug 
 
 
Turklasse og trimklasse,  klassisk og FRI (!)  
Varierende deltakelse gjennom 20 år. 

Storhetstiden for turrenn var allerede på hell da Jutulrennet ble etablert i 1986. De store 
turrennene, som Reinsfjellrennet i vår region, og Birkebeineren, har økt jevnt og trutt i 
deltagelse. For turrenn i kortvariant-klassen (to til tre mil) ble det etter hvert synkende 
deltakerantall, år for år. Mange lag hadde slike renn på terminlista. Vi på Hovin biter oss fast, 
og valgte i 2004 å gå over til turklasse i fristil. Ikke alle var like glade for dette, men vi så det 
som vår ”nisjemulighet” i vrimmelen av to/tremils-turrenn. 



 
Bilde : Start nr 116: Arne Moholt, 22 febr. 1996 

 
 
Vinnere av turrennklassen og antall deltakere i trimklassen de siste 12 år har vært: 
1994: Martin Ree, I.L.Nor:                1.04.30       Jannicke Stenset, IL Leik:   1.27.04          
Deltakere i trimklassen: 137 
1995: Kjell Jakop Solli, Strindheim  1.09.17       Berit Vestermo, Stjørdals Blink: 1.22.44                                      
: 135 
1996: John Olav Wuttudal, Hemne    1.05.19       Berit Vestermo,  S.B.            1.23.35                                          
:  143 
1997: Ola Unsgård, I.L. Leik:            1.07.34      Grete Nordtømme, Budal I.L:1.31.21                                            
:  122 
1998: Ola Berget, Leksvik I.L.           1.07.51      Randi Fossum, Str.heim        1.21.04                                            
:  104 
1999: Ola Berget, Leksvik I.L.:          1.18.14       Bente Aarflot, Ullensaker:   1.32.09                                            
:  133 
2000: Martin Ree, Byåsen I.L.:          1.11.08       Bente Aarflot, Ullensaker:   1.22.28                                            
:  125  
2001: Jan Egil Strand, Strindheim:    1.09.42       Randi Fossum, Str.heim :     1.20.47                                            
:   89   
2002: Pål Åge Eidsli, Skaun I.L.:      1.02.34       Kirsti Midttømme, Byåsen:  1.12.21                                            
:   99 
2003: Frode Øren, Kolvereid I.L.:    1.00.58       Stine Lillebudal, I.L,Leik:    1.09.44                                            
:   87 
2004: Runar Flønes, Orkanger I.F.:   1.04.08       Ann Jori Romundstad, Kattem I.L.: 1.25.48                                 
: 138 
2005: Runar Flønes, Orkanger I.F.:   1.07.46       Stine Lillebudal, I.L.Leik:    1.18.06                                            
: 119 
 
Bilde: Vinnere i Jutulrennet: Martin Ree og Ola Unsgård. 
 
 

I jubileumsåret 2006 tilbyr vi både klassisk og fristil for turklassen, og vi ønsker alle gamle og 
nye venner av Jutulrennet velkommen og god tur!.  
 
 
 
   


