Referat
Sportsstyremøte 01/2019
Tid:
Sted:

Torsdag 14. mars 2019 kl. 19.00 – kl. 22.00
Miljørommet

Styret:

Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Øivind Gultvedt, Mads Lyngen,
Edel Sofie Nilsen, Stian Solberg, Ingvild Tandberg, Helga Brun

Gruppene:

ASK fotball barn, ungdom (Michael Riis-Jacobsen), ASK fotball kvinner
(Reidun Hansen), Friidrett (Eirik Annexstad), Hopp (Eirik Jørgensen),
Langrenn (Per Vaaje), Orientering (Haakon Dolven) Barneidretten (Line
Sommerfeldt), Håndball (Marianne Valen-Senstad), Volleyball (Svein
Steffensen), Snowboard (Per Fredrik Kempf), Alpin (Einar Unhjem Johansen,

Møterett:

Kara (Truls Erik Hanevold), Vestlia (Bjørn Tangnes),
Kontrollkomiteen (Ole Mjelde)
ASKs administrasjon – Eva Sunde Scheel,

Ikke til stede:
Gruppene:
Bandy, Kajakk, Orientering, Turløp, Volleyball, Rådet, Kontrollkomiteen
Fra Styret:
Olav Andenæs
Fra Adm.:
Sølvi Dahl, Svein Granerud, Espen Jahren, Rune Singstad, Akbar Moradi
En liten øvelse før start:
Om alle kan gå inn på www.asker-skiklubb.no klikke Her finner dere info om og
påmelding til sommeridrettsskolen i uke 32 nederst er FB ikonet klikke på å dele

GJØR DET GJERNE PÅ NYTT 😊
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02/18

Godkjennelse av referat nr. 04 18, innkalling og dagsorden til
møtet 14. februar 2019.
"Vedtak:
Referat fra møtet 4/18, innkalling og dagsorden til møte 01/19
godkjennes.»

Styret
v/Didrik

Kara hadde følgende kommentar til referatet:
«Det er installert ny ovn og nytt ovnsrør på Myggheim.»
Adm.
Årsmøtet onsdag 27. mars 2019 kl. 18.00
v/Eva
• Sportsstyret ble orientert om at dagsorden med vedlegg vil bli
lagt ut på hjemmesiden 20. mars.
• Gruppene har fulgt opp alle frister for regnskap, beretninger m.v.
og avholdt sine årlige møter i henhold til fristene.
Gruppene
Grupperunden med informasjon fra gruppene
ALPIN:
Gruppen har hatt fokus på å utvikle tilbudet fra 10 – 12 års alderen
slik at utøverne blir i klubben. Det har ført til flere utøvere opp til
videregående alder. Utfordring for alpinister over 18 år som ikke

kjører for landslag e.l. – dyr sport og stor jobb å følge opp denne
aldersgruppen. Gruppen kan bare støtte disse utøverne moralsk.
BARNEIDRETTEN:
Nytt gruppestyre er valgt. De har arrangert bl.a. skidag på Føyka
med bra forhold. 40 barn med foreldre hygget seg med
skiorientering, hopp og langrenn.
ASK FOTBALL BARN OG UNGDOM:
ASK Fotball barn og ungdom har ansatt Reidar Gundersen i en 50%
stilling. Reidar tiltrer 1. mai. Rundt 130 ungdommer er klare for
seriestart for ASK. Det arbeides mye med å få på plass et godt
tilbud til alle «årgangene» bl.a. er i gang med å endre
«skolemodellen», er med i samarbeidsprosjektet FUS (Fotball
Utvikling Samling) hvor de beste 07- og 06-årgangene får tilbud om
å være med på samling. Totalt deltar 30 – 35 spillere, hvorav 15
deltar fra ASK. På jentesiden kan alle være med. Gruppestyret er
fornøyde med endringene og fremdriften.
ASKER SKIKLUBB FOTBALL KVINNER:
Nå avsluttes vinterseriene. Trenerne er begynt med samtaler for
sommersesongen. Det har vært en del møter med ASK Fotball barn
og ungdom med tanke på sammenslåing av fotballen i ASK.
Gruppene er nå enige om at de utad skal være en fotballgruppe.
ASK Fotball Kvinner ønsker fortsatt å være en liten, selvstyrt gruppe
– ikke en del av en stor gruppe. ASK Fotball kvinner benytter også
Reidar i en liten prosent.
FREESTYLE & SNOWBOARD:
Gruppene har vokst raskt og teller nå 85 medlemmer, har 10 trenere
pluss hjelpetrenere og trener to dager pr uke. De har et godt
samarbeide med ansatte i Vardåsen og arrangerer diverse
konkurranser i bakken.
FRIIDRETT:
Friidretten har fortsatt innendørs sesong. Høydepunktet har vært
ungdomsmesterskapet i Ulsteinvik – 2 kulestøter som tok gull. Nå
planlegges Askerlekene. Det er mange stevner, de fleste opplever en
nedgang, men gruppen håper på stor deltagelse.
HOPP:
7 – 10 hoppere har vært med gjennom sesongen. Treningene er i
Jardarkollen. Foreldrene følger opp og gruppen har fått et nytt
styremedlem. De skal holde hjemmesiden bedre oppdatert, men
planlegger å benytte Spond til raske beskjeder. Halvor E. Granerud
er et stort forbilde i gruppen.

HÅNDBALL:
Håndballen benytter FB til info til lagene, lagene har i tillegg egne
sider som styret også har tilgang til. Det har vært en grei sesong og
de opplever økning til håndballskolen. Alle lagene skal delta på
fjordcup i Sandefjord.
LANGRENN:
Det har vært en flott sesong. De har arrangert Solvangrennet med
750 deltakere samt klubbmesterskap på Eid og Vestlia. Det er
økning i de yngste gruppene, flotte resultater på de litt eldre, juniorer
på diverse landslag og god seniorsatsing - til og med deltagelse i
Holmenkollen. Nå snakkes det om Asker Skiklubb, langrenn, i TVruten!
SKISKYTING:
Ny leder deltok på sportsstyret. Gruppen sliter med rekruttering.
Barna vil gjerne begynne, men det er krevende fordi foreldrene også
må delta på treningene. De eldre har fått mange gode plasseringer
(NM og HL). De planlegger et samarbeide med Bærum for å ha et
tilbud til utøvere som ikke begynner på skigymnas e.l. Utfordrende
å få inn sponsorinntekter – nå jobbes det med flyttedugnad og salg
av tennbriketter m.v. Satser på at treningsanlegget på Solli blir bra
så det ikke blir like mye reising til Jordbru og Holmenkollen.
KARA:
Flott fremmøte på tirsdagsmøtene og nye medlemmer kommer til.
Kara er gjerne med på dugnader og har allerede inngått avtale med
kommunen om den årlige søppelryddingen. Myggheim har vært
bemannet gjennomsesongen, noe lavere omsetning pga mildvær og
VM på ski. Godt vær, gir godt besøk.
04/19

Sportslig – hva skjer?
Vester-Gyllen søndag 3. mars 2019:
*Rapport fra rennet.
Bjørn Tangnes takket gruppene for godt samarbeide også i år som
medførte en god gjennomføring av rennet. Turrenn opplever
generelt en nedgang i antall påmeldte. Det var til slutt 350
påmeldte. Rennkomiteen tar gjenvalg. Gruppene vil få overført sine
dugnadspenger med det første.
NTG-U – mulighet oppstart ungdomsskole i klubbhuset?
* Orientering
Administrasjonen ble kontaktet av Asker kommune tidlig høsten
2018 med forespørsel om klubben ønsket/hadde mulighet til å tilby
midlertidige lokaler til NTG-U frem til ferdigstillelse av bygg ved
Velodromen hvor NTG-U hadde tilbud om å opprette et
ungdomstilbud. NTG-U og Skiklubben ble fort enige om at dette

VesterGyllen
v/Bjørn
Tangnes

Adm
v/Eva

var noe begge parter ønsket. NTG samarbeidet godt med oss, men
prosjektet strandet hos Asker kommune som kom med urimelige,
tidkrevende og unødvendige krav som de til slutt trakk. Da var
imidlertid tiden gått fra NTG som måtte trekke seg fra prosjektet.
Det betyr ingen NTG-U for ungdommen i Asker før om minst 3 år
grunnet søknadsprosesser, godkjenninger osv til det offentlige for
NTG.
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08/19

Stipend 2019
Vi har lagt ut melding på hjemmesiden, gruppene er informert og
fristen for å sende inn søknader er 1. mai. Stipendkomiteen er klar;
Einar Unhjem Johansen, May Christoffersen og Tore Andreassen.
Ung Leder
Fra klubben deltar Cathrine Finstad Fallet fra Snowboard, Aksel Le
Borgne og Anniken Langfeldt fra Alpin, Vibeke Moe Ellingsen og
Sofie Stray Molde fra håndball, Alfred Os fra Bandy og
Mohammed Addib fra ASK Fotball barn, ungdom.
Tilbakemeldingene jeg har fått er at dette er gøy og lærerikt. Deres
«eksamen» er et arrangement på Føyka muligens søndag 12. mai.
Idrettssommerskole 2019
Vi har sammen med de gruppene som ville være med, utarbeidet et
opplegg for uken, lagt info og påmelding ut på hjemmesiden og alle
andre steder hvor dette kan gjøres. Dessverre opplever vi ikke en
strøm av påmeldinger. Det gjør det vanskelig å planlegge antall
trenere osv. Vi må derfor avvente påmeldingen før nærmere
detaljplanlegging.
Orientering anlegg
Vi har lagt nytt tak på en stor del av klubbhuset, i løpet av kort tid
vil Lille sal, inngang og toaletter være renoverte.
Fellesskap - oversikt over hva gruppene mottar fra sentralt
Sammen med innkallingen til sportsstyretmøtet hadde vi lagt ved en
oversikt over fellestjenester som gruppene mottar fra klubben
sentralt. En del av disse tjenestene koster penger ved at klubben
direkte betaler for tjenestene, en del andre tjenester er via hjelp fra
administrasjonen som jo også koster.
Det var tilbakemelding fra gruppene om at de ønsker seg et
tidtakerutstyr til bruk ved konkurranser. Nå må de leie utstyr og
gjerne noen som kan betjene utstyret.
Det ble uttrykt misnøye med ScanTrade/fordelingen til gruppene.
Det var ønske om effektivisering på økonomirutinene. DL kunne
informere om at vi planlegger en gjennomgang med tanke på en
effektivisering straks årsmøte er gjennomført.

Adm
v/Eva
Adm
v/Eva

Adm
v/Eva

Adm.
v/Eva
Adm
v/Eva
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Ellers var noen grupper imponert over hvilken hjelp og utstyr de
mottar fra klubben i forbindelse med arrangementer.
Hvordan skal vi bruke lokalene etter renoveringen?
Vi får bedre fasiliteter på Føyka – hvordan skal vi utnytte dette til
beste for klubben? Diskusjon.
• Fun Friday i Asker i Store sal og utendørsanleggene? Bruke
store sal til ulik trening gjennom uken – kombinere med
utendørs trening. Flytte møter til Lille sal med unntak av de
store arrangementene.
• Fremsnakke som utleieobjekt
Forslag:
• Fotballen har muligens behov i forbindelse med planlagt
akademi for jenter på dagtid.
• Barnegebursdager, andre feiringer
• Kontakte noen som vil bruke salen f.eks.til yoga på dagtid.
• Kontakte ulike organisasjoner som kan ha behov for
møtelokale.
• Legge oss på et greit prisnivå
Informasjon fra:
Rådet, Vestlia, Valgkomiteen, Styret, Administrasjonen:
1. Orientering fra Rådet
Rådet er ikke tilstede – de arrangerer Rådsfest i kveld.
2. Orientering fra Vestlia
Forsøker å holde åpent søndager, men sliter med bemanning. Styret
består av 13 personer som følger opp eierskapet. Hytta benyttes
mye av gruppene, bl.a. arrangerer langrennsgruppa
klubbmesterskap nå i kveld.

Styret /
Adm

v/Rådet,
Per
Oddvar
Hagen

v/Vestlia,
Bjørn
Tangnes

3. Orientering fra Valgkomiteen
Ikke til stede
4. Orientering fra Kontrollkomiteen
Ikke til stede
5. Politiattester – status
Status: Vi har utstedt 470 formålsattester, 326 er framvist og ok,
men vi mangler 144 attester. Espen gjør en stor jobb med å være
tilgjengelig og å purre, men vi er helt avhengig av at gruppene
følger opp dette i sin gruppe. Det er strenge regler for innsyn m.v.
Ta kontakt med Espen Jahren ved spørsmål, info. Ny oversikt på
neste sportsstyremøte.
7.

Aktivitetsguide – orientering se mail fra ASK 14.1.2019

Adm
v/Espen

Adm
v/Eva

Asker Idrettsråd har nå en del aktivitetsguider. Dette er personer
som er frivillige, møter opp hos familier som av en eller annen
grunn ikke helt finner frem til aktiviteter på egen hånd.
Aktivitetsguidene ønsker kontakt med Skiklubben. De ønsker å ta
med barn til de ulike gruppene, finne frem til en idrett barna kan
like å til slutt få både barna og familiene integrert.
• I første omgang er det snakk om barna kan få hospitere for å
prøve – altså hvordan stiller dere dere til at barna f.eks. prøver 2
uker, 1 måned eller annet tidspunkt før de må melde seg inn i
klubben, betale, være med på dugnader osv.
• Hva med lavere aktivitetsavgift for denne gruppen (NAV, AIR,
Gruppen spleiselag)
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Gruppene var enige om prøvetrening 3 – 4 uker, men at de måtte
betale for treningen på linje med de andre utøverne. DL gir
tilbakemelding til Asker Idrettsråd.
Eventuelt
• Årsmøte i Skiklubben onsdag 27. mars kl. 18.00
• Årsmøte i Asker Idrettsråd 24. april 2019. AIR vil fremme et
forslag om AIR skal beholde 20% av LAM midlene. Disse
midlene skal øremerkes aktivitet, klubbene må søke om tilskudd
og vil oppleve en usikkerhet ved at man ikke vet hvem som
mottar tilskudd, hvor mye man mottar osv. Gruppene gav
uttrykk for at de ikke ønsker en slik ordning, men vil beholde
dagens ordning hvor gruppene mottar tilskuddet direkte.
• Skiklubbens dag lørdag 31. august 2019

19. april 2019 - ESS

Adm
v/Eva

