ÅRSMELDING FOR SNOWBOARDGRUPPA 2019
1 STYRETS SAMMENSETNING:

Følgende styre ble valgt på årsmøte 13. februar 2019:
Valgkomite
Leder
Nestleder
Styremdl

: Atle Kleivdal, Rolf Inge Rotegård, Asle Herleiksplass
: Mira Nordin
: Rune Hallingstad
: Olav Skogheim, Marianne Moen, Karen Roll, Geir Atle Mylius

2 MEDLEMSTALL 2019
Medlemsoversikten viser oversikt over aktive medlemmer som deltar på
treninger og evt konkurranser i regi av snowboardgruppa.

Jenter
Gutter
Totalt

6-12 år

13-19 år

30
12
42

12
15
27

20 år og
eldre
0
3
3

Totalt
42
27
69

3 GRUPPESTYRETS ARBEID:
• Vi har gjennomført 8 styremøter, 1 evalueringsmøte og to arbeidsmøter i 2019.
(Referat fra styremøtene ligger på nettsiden vår)
• Styret har deltatt på flere møter i hovedlagets regi. Der har vi jobbet sammen
med de andre gruppene for å utarbeide felles økonomiske retningslinjer. Vi har
diskutert budsjett og stipendsøknader.
• Styrets medlemmer er aktive inn mot Brettforbundet og har en god dialog med
de. Vi har deltatt på relevante møter, enten på Skype eller i Oslo.
• I år har vi hatt spesielt fokus på:
o Kommunikasjon ut mot våre medlemmer

o
o
o
o

Ferdigstilt en gjennomarbeidet sportsplan
Samarbeide med de andre gruppene, NTG, skisenteret og andre klubber
Engasjere flere foreldre
Videreutvikle trenerstaben vår

4 IDRETTSLIG AKTIVITET:
Vårt mål er å ha et spesifikt treningstilbud til alle snowboardere, hele året. Det
har vi hatt i 2019 og det er vi stolte av. Vi må fortsette å rekruttere til
barmarkstreningene, men nå har vi et bra tilbud til de som ønsker å trene
spesifikt hele året. Treningene på snø har holdt høy kvalitet med flinke trenere
og bra park i Havsdalen og Slaatta. På kidstreningene var vi i snitt 40 stk på
trening, noe som er veldig gledelig.
• Vi har gjennomført trening 4 x uka gjennom hele vinteren.

o
o
o
o
•

Mandag: Slopestyletrening i parken i Havsdalen
Tirsdag: Barmarkstrening 4-10klasse
Onsdag: Kidstrening på Slaatta
Torsdag: Slopestyletrening i parken i Havsdalen.

Vi har hatt 23 kjørere med i Norges Cupen. Vi var 15 kjørere under NM og
hele 10 kjører deltok i internasjonale konkurranser (WRT, E-Cup, W-cup,
Europeisk UngdomsOL).

• Våren 2019 begynte vi med barmarkstreninger 1 x uken i samarbeid med
Freeski. Dette for å ha et spesifikt treningstilbud gjennom hele året.
• Høsten 2019 har vi hatt barmarkstrening 1 x uken i samarbeid med
freeskigruppen (for 4-10klasse.)
• Vi har hatt 2 turer til Gol for å trene i trampolinehallen.
• Kjørerne våre har vært med på treningssamlinger med Hovden, NTG, og 15 av

kidsa våre var med på Kidsfestival i Kongsberg.

5 IDRETTSLIGE RESULTATER:
Kjørerne våre har imponert og prestert i nasjonale og internasjonale konkurranser.
Stian Kleivdal er tatt inn på landslaget og Stine Espeli Olsen på juniorlandslaget.
Vi har hele 6 kjørere som har kommet inn og går på toppidrettsgymnas, noe som
lover godt for fremtiden. Og her er noen av resultatene i 2019.

Beste internasjonale resultater:
Kjørerne våre Stine Espeli Olsen, Maria Mylius, Bettina Roll og Ine Marie Misund
ble tatt ut til å kjøre Europeisk ungdoms OL (EYOF).
Topp 3 plasseringer internasjonalt:
• Stian Skogheim Kleivdal:
- Nr. 3. Slopestyle World Cup - Seiser Alm - Italia
• Stine Espeli Olsen
- Nr. 3. Slopestyle EYOF – Sarajevo -Bosnia
• Sander Danielsen
- Nr.3. Slopestyle WRT – Livigno - Italia
• Kamilla Espeli Olsen
- Nr. 3 Slopestyle WRT - Livigno – Italia

Norgesmesterskap - Tryvann og Trysil:
• 16 NM medaljer - 7 gull, 4 sølv, 5 bronse
• Kongepokal til Stian Kleivdal
Navn
Yngre junior gutter:
Sander Mørk Danielsen
Yngre junior jenter:
Kamilla Espeli Olsen
Junior jenter:
Bettina Roll
Stine Espeli Olsen
Senior jenter:
Stine Espeli Olsen

Halfpipe

2

Sbx

Big air

1

3

3

2

1

1

3
1

3
1

3

Slopestyle

Junior gutter
Jonas Mørk Danielsen
Torjus Fossgård Snare
Joachim Skogheim
Senior menn
Stian Skogheim Kleivdal

2
1
2
1

Norges Cup 2019:
Totalt 8 konkurranser i grenene SBX, BA og SS.

• 40 medaljer – 17 gull, 14 sølv og 9 bronse
6 UTDANNING OG KURS:
Det har vært ekstra fokus på å øke kompetansen til de allerede flinke trenerne våre
denne høsten. Vi tenker langsiktig for å sikre flinke trenere også i fremtiden.
• 2 av trenerne har vært på sikringskurs i trampoline.
• 5 av trenerne våre har tatt instruktørkurs og er nå sertifiserte instruktører.
• Benjamin som hovedtrener har hatt fokus på å utvikle de andre trenerne
gjennom veiledning og oppfølging under øktene.
• Hovedtreneren og lederen er med i en trenergruppe sammen med trenerer fra
Hovden, NTG, Landslag og OLT. Dette for å være med å påvirke/utvikle en
utviklingstrapp og en felles forståelse for hva som må til for å bli best på
snowboard.
7 SOSIAL AKTIVITET:
Vi arrangerer flere sosiale aktiviteter iløpet av året. Dette for å styrke samholdet
i gruppa og engasjere kjørere og foreldre.
Vi har blant annet:
• Dratt samlet på Kidsfestival i Kongsberg

• Tilbyr matservering før og etter kidstreningen på Slaatta
• Telenorkarusell sammen med freeski- og alpintgruppen
• Kick off og foreldremøte i løpet av høsten
• Vi organiserer bo til de som kjører Norges Cup og NM. Dette gjør vi for å
kunne bo samlet og dra som en samlet gjeng. Vi var i snitt 10-12 kjørere på
hver konkurranse, i tillegg til foreldre.

8 ARRANGEMENTER:
Vi arrangerer flere aktiviteter i klubben iløpet av året for å gi et godt tilbud til
kjørerne våre, og for å rekruttere nye snowboardere.
• Klubbrenn 2 påskedag
• Arrangerer SBX under kidstreningen på Slaatta
• I år ble Norges Cupen i desember avlyst på grunn av manglende snø, men vi
fikk flyttet den til 25januar 2020.
• Høstcamp i hallen for barne- og ungdomskoleelever.
• Kick off og foreldremøte i november
• 2 x nybegynnerkurs i desember
• Snowboarddag i Trollklubben bhg
9 ANLEGG / MATERIELL:
Vi har jobbet sammen med Freeskigruppa og Hovedlaget for å få satt opp en
midlertidig trampolinehall ved Geilohallen. Dette blir en sak på årsmøtet til
Hovedstyret 17mars 2020. Blir det vedtatt der vil hallen stå klar til høsten. Dette er
vi veldig glade for.
Vi er i gang med å se på muligheten for å videreutvikle railparken ved skolen.
Dette også i samarbeid med Freeski.
Vi har i 2019 kjøpt inn nye vester, mobilt musikkanlegg og medaljer. Vi har også
investert i et nytt preppebord.

10 ØKONOMISK SITUASJON :
Det er utfordrende å budsjettere med et varierende antall Norges Cuper fra år til år i
tillegg til at terminlisten kommer ut sent. Vi har på bakgrunn av dette et resultat for
2019 som er relativt mye lavere enn budsjettert.
Vi har god kontroll på økonomien i gruppa. Økonomiansvarlig og leder har
orientert resten av styret om økonomisk situasjon på hvert styremøte.
Det er en tid hvor idrettslaget er nødt til å stramme inn budsjettene og det har også
vi i snowboardgruppa gjort. Samtidig må vi minne oss selv på hvor privilegerte vi
er, og vi har fortsatt et budsjett som gjør det mulig for oss å nå målene våre.
11 AVSLUTNING OG TAKK
2019 har vært et kjempespennende år. Det er motiverende å se alle de små og store
snowboarderne som gleder seg til trening hver uke, eller som står spente på start.
Vi er takknemlige for at Benjamin og de andre trenerne er helter og støttespillere
for kjørerne våre hver uke. Så vil vi takke alle frivillige foreldre som hjelper til
under treninger og arrangementer- uten dere ville det ikke vært mulig å
gjennomføre alt det vi har på planen iløpet av vinteren. Vi vil takke Skigeilo,
Slaatta og de som jobber med parken daglig for at vi skal få best mulig
treningsforhold gjennom vinteren. Til slutt vil vi takke hovedlaget og
administrasjonen for all hjelp og støtte de gir våre kjørere.
Geilo, 30.01.2020
Gruppestyret i Snowboard

