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ÅRSMELDING FOR GEILO FREESKI 2016 
 
1 STYRETS SAMMENSETNING: 

Følgende styre ble valgt på årsmøte 9. februar 2016: 

 
Valgkomite     : Trude Kaupang og Mathias Sataøen 
Leder   : Jon Sletto 
Nestleder : Kristi H. Gullstein  
Styremedlemmer : Stein Lauvrud, Bjørn Voll, Tor Ludo Hagen, Bente Vestrum   

Dybsjord 
 

  
2 MEDLEMSTALL 

 
Medlemsutviklingen i gruppa er positiv. Særlig gledelig er rekrutteringen av jenter i 
aldersgruppen 6 til 12 år.  
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Totalt 
Kvinner  24 5   29 
Menn  37 30 2  69 
Totalt  61 35 2  98 

 
 
Medlemsutvikling  

 2014 2015 2016 
Kvinner 13 29 29 
Menn 43 68 69 
Totalt 56 97 98 
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3 GRUPPESTYRETS ARBEID:  
 
 Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet 57 saker i styret.  
 Det er avholdt møter i Arrangementsgruppe og Sosialkomite.  
 Det er gjennomført 3 foreldremøter i tillegg til Årsmøte. 
 Oppgaver og ansvar er fordelt på de ulike styremedlemmene 
 Det er opprettet 3 faglige undergrupper/ ansvarsområder:  

- Arrangementsgruppe 
- Skogbruksminister/ barmarkstrening  
- Sosialminister/ samlinger og ivaretakelse av foreldre 

 Det er jobbet med budsjett og planlegging/gjennomføring av aktiviteter.  
 Gruppa har opprettet Sportslig plan og etablert nye rutiner for treninger og 

samlinger i gruppas regi. 
 Det er gjennomført 3 lokale og 1 regional konkurranse 
 Det er organisert betydelig dugnadsaktivitet knyttet til: 

- Arrangement 
- Påskeparkering 
- Skarverenn  

 Det er gjennomført tre sportslige samlinger: 
- Rush trampolinehall 
- Hemingahallen 
- Open klasse, Myrkdalen 

 
Arrangementgruppen har som hovedoppgave å arrangere og legge til rette for 
aktiviteter for lagets utøvere. 
 
Det er utarbeidet sportsplan for gruppen og i den forbindelse er det også opprettet 
Skogbruksminister (Tore Haugen/ Tone Gundersen) med ansvar for gruppas 
barmarkstilbud og Sosialminister (Heidi Tragethon) med ansvar for inkludering og 
samhold særskilt blant foreldre til deltagerbarn.  
 
Styret har også arbeidet med gruppas profil:  
 
 Det er utarbeidet ny logo  
 Det er produsert capser og hjelmposer med gruppas profil  
 Det er produsert beachflagg med gruppas profil 
 Gruppas facebookside er tett fulgt opp  
 Det er utarbeidet informasjonsbrosjyre 
 Epost brukes aktivt til å informere gruppas deltagere og foreldre 



 
              

 
 

 
Langrenn ● Skiskyting ● Alpint ● Telemark ● Snowboard ● Fotball ● Golf ● Håndball                 

● Allidrett ● Sykkel ● Freeski 

4 IDRETTSLIG AKTIVITET: 
 

Treningene i gruppas regi er tilpasset alder og ferdigheter. Deltagere på alle nivåer er 
introdusert for arbeid med sportslige mål.  

 
 Kveldstrening på Slaatta Skisenter tirsdager 
 Kveldstrening i Skibyen i Sudndalen mandag og onsdager  
 Kveldstrening i Geilolia Skisenter mandager/ onsdager.  
 Kveldstrening i Havsdalen torsdager (fram til Tirilparken åpnet) 
 
Jon Brattåker og Andreas Håtveit har ansvaret for treninger 
Det er satset på bredde og rekruttering, gruppen har nå 98 medlemmer. 
 
 

 
5 IDRETTSLIGE RESULTATER:  

 
Tiril Sjåstad Christiansen 
1. plass World Cup sammenlagt 
2. Plass X Games Aspen 
1. Plass X Games Oslo 
1. plass BA NM Hovden 
1. plass SS NM Hovden 

 
Siver Voll  
Finaleplass i World Final Level1 (kun vinner blir kåret)  
2. og 5. plass i Polen Open 
6. plass NC SS Drammen 
9. plass NC SS Hemsedal  
19. plass BA NM Hovden 
24. plass NM SS Hovden 

 
Thomas Bondli Lauvrud 
1. plass i rail jam Vestlia Geilo 
23. plass NC SS Hemsedal (senior) 
12. plass NC SS Hemsedal (junior) 
23. plass NC SS Drammen (senior) 
13. plass NC SS Drammen (junior) 
23. plass NM SS Hovden (junior) 
1. plass, Ål påskeshred  
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Halvard Grøgård 
27. plass NC BA Skeikampen 
 
Mikkel Brusletto Kaupang 
NM 7. plass, kvallik 2 
38. plass NC SS Hemsedal (senior) 
25. plass NC SS Hemsedal (junior) 
16. plass NC SS Drammen (senior) 
8. plass NC SS Drammen (junior) 
7. plass NM SS Hovden (junior) 
 
Bjørn Roness 
43. plass NC SS Hemsedal (senior) 
30. plass NC SS Hemsedal (junior) 
39. plass NM SS Hovden (junior) 
 
Lars Bjerke Biribakken 
18. plass NC SS Hemsedal  
 
Emil Hjortland 
25. plass NC SS Hemsedal (senior) 
14. plass NC SS Hemsedal (junior) 
 
Julian Lund 
21. plass NC SS Drammen (senior) 
12. plass NC SS Drammen (junior) 
 
Henrik Dybsjord 
1. plass i Ål påskeshred  
 

Arne Søndrål 
2. plass i Ål påskeshred 
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6 UTDANNING OG KURS: 
 
Wenche Leite, Trener 1 kurs 
Jarl Rune Kjæmperud, oppstart TD utdanning. (Ferdig i 2017) 
 
I tillegg har gruppa hatt kurs for foreldre av Andreas Håtveit: 

1. Språkkurs:  Freeski for nybegynnere 
2. Shaping: Lær å bygge hopp og å holde de vedlike 

 
7 SOSIAL AKTIVITET:  

 
Klubben har hatt sosiale aktiviteter knyttet til sportslige samlinger. To av samlingene 
har foregått i Oslo med vekt på mentaltrening og mengdetrening på trampoline. En 
samling er avholdt i Myrkdalen og deltagelse i Open klasse. 
 
Gruppa har hatt fokus på det sosiale blant foreldrene med mål om å være 
inkluderende og for å stimulere foreldreengasjement. Følgende tiltak er gjennomført: 
 
 Middagstilbud før treninger torsdager og tirsdager 
 Kaffe og kake på utvalgte treninger/ møter 
 Foreldrekurs 
 Sosial samling i Skibyen 
 Felleskveld med Alpint og Snowboard 

 
8 ARRANGEMENTER/SAMLINGER:   

 
 SS i Tirilparken januar 
 SS i Tirilparken mars 
 Buskerud Cup Havsdalen mars 
 Samling Megapark Geilo april  
 Jentesamling i forbindelse med Megapark i regi av Skiforbundet 
 Klubbmesterskap som sesong avslutning med grilling i Vestlia; 2. påskedag 
 Telenorkarusell sammen med Alpin og Snowboard april 
 Samling i Myrkdalen, Open Bakke Mai 
 Treningshelg til Rush trampolinehall, September 
 Treningshelg i Heminghallen, November 
 Jentesamling i regi av Skiforbundet, november  
 One Trick Pony – lavterskel konkurranse, desember  
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9 ANLEGG / MATERIELL: 
 
Investert i sommerparken til Epic 
Sommer anlegg på Slaatta 
Beach flagg 
Pakkekasser til utstyr ved arrangement 
Capser og hjelmposer 
 

10 ØKONOMISK SITUASJON: 
 
Gruppen har en grei økonomi. En av årsakene til dette er den store jobben utøvere 
og foreldre gjør i forbindelse med påskeparkering. Resultatet for 2016 viser et 
overforbruk i forhold til gruppas budsjett. Den største årsaken til resultatet er svært 
stor deltagelse på barmarkssamlingene hvor gruppa opererte med fastpriser.  
 
Gruppas aktivitetsnivå og antall deltagere gjør at det må arbeides for å styrke 
økonomien. 
 

11 AVSLUTNING OG TAKK 
 
Vi har hatt som mål å legge til rette for videre rekruttering og deltagelse i en gruppe 
som er i vekst. Det overordnede målet vårt, har hele tiden vært å sørge for at små 
og store utøvere har kunnet utviklet seg, enten de ønsker å drive med konkurranse 
eller bare kjøre og ha det gøy. Vi ønsker å være en inkluderende gruppe med plass 
til alle.  
 
Samtidig har gruppa fått frem flere veldige gode løpere som nå begynner å delta i 
internasjonale konkurranser. Gruppen, med hoved laget i ryggen, har hatt økonomi 
til å støtte disse litt ekstra. Elite og bredde hånd i hånd. 
 
Styret takker for alt godt samarbeid. 
 
Vi vil også takke foreldre og utøvere for alle timene som er lagt ned i dugnadsarbeid 
i forbindelse med egne arrangementer, påskeparkering og Skarverennet. I tillegg vil 
vi rette en ekstra takk til Slaatta som tar imot oss hver tirsdag og Havsdalskroa som 
har holdt åpent for oss i kalde vinterkvelder. 
 

         Geilo, 6. februar 2017 
         Gruppestyret i Geilo Freeski 


