ÅRSMELDING FOR GEILO IL FREESTYLE 2012
1 STYRETS SAMMENSETNING:

Leder:
Hanne Haatuft
Nestleder:
Vidar Nyhus
Styremedlemmer: Maisen Bye, Giljar Groven, Ann Kristin Hole Dokken
Vara:
Jonny Kaupang
Valgkomite
Terje Halstensgård, Jonny Kaupang

2 Representasjonsoppgaver:

2 representanter på vårmøtet til NSF; Giljar Groven og Vidar Nyhus.
Vidar Nyhus representant i Buskerud Skikrets – 6 møte
Vidar Nyhus – Skitinget høstmøtet
Giljar Groven – TD – opplæring under NM BA Hemsedal i mars
Giljar Groven – NSF-arrangørseminar sept.

3 IDRETTSLIG PRESTASJONER:

I de yngre årsklassene, Rookies, har det vært en økende rekruttering. Mange av disse
har vært ute og konkurrert og markert seg på resultatlistene.

Blant de eldre løperne har Siver Voll, Erlend Hole Dokken og Tiril Sjåstad Christiansen
konkurrert gjennom sesongen 2011/2012. De har markert seg med veldig mange
pallplasseringer. I tillegg har flere av de yngre konkurrert i Norwegian Open for første
gang des 2012.
Tiril Sjåstad Christiansen deltok i ungdoms – OL med sølv i HP
Junior – VM – SØLV
New Zealand North Face Open - GULL

Erlend Hole Dokken med deltagelse i 5 NO med følgende plasseringer:
Nr 5 og nr 2 i SS, nr 5 og GULL i BA og nr 2 i NO finale sesongen 2012.

Siver Voll deltok i samtlige NO-konkurranser i forrige sesong med pallplasseringer
hver gang. 4. plass NO SS finale alle klasser. Startet denne sesongen med to første
plasser NOène på Vierli.

Mikkel Brusletto Kaupang, kom seg til flere kjempegode resultater. Avsluttet med 3.
plass i NO finale Vierli.

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

Roger Nicolaisen og Julian Olsen deltok i NO des 2012 med flotte plasseringer.

Rafael Garrido har også hatt en flott sesong, med flere pallplasseringer senior.

Bendik Øye, ny medlem fra i år av. Dyktig seniorløper med mange gode plasseringer
bak seg.
Andreas Håtveit er også nytt medlem fra i år. En utøver i verdensklasse med mange
medaljer i bl.a. X-GAMES.

4 ØVRIG AKTIVITET I GRUPPA:

•
•
•
•
•
•
•

Treningstur i pinsen til Folgefonna – 38 stk; utøvere med foresatte; mai
Treningstur til Saas Fee – 19 stk utøvere med foresatte, totalt 38; sept - okt
Klubbrenn som sesongavslutting med grilling i Geilolia; 2. påskedag
Kveldstrening på Slaatta Skisenter tirsdager
Kveldstrening i Geilolia Skisenter onsdager
Dugnad – påskeparkering og Skarverennet; mars og april
Sommerhopp og klatrepark – kick-off i Geilolia; august

5 STYRETS ARBEID:

Det har vært avholdt 6 styremøter og 4 foreldremøter i 2012.
Jobbet med budsjett og planlegging/gjennomføring av aktiviteter.
Vært deltagende i arbeidsgruppa ”Lys i korken”.
Vært med i arbeidsgruppa ”Superpipe” – som dessverre det ikke ble noe av.
Samarbeidet med NO organisasjonen vedr. NO – Geilo i 2012
Jibb Hallingdal – 3 konkurranser – en karusell for de yngste klassene i samarbeid med
Hallingdalsklubbene.

6 IDRETTSLIG AKTIVITET:

Satset på bredde og rekruttering, registrerer stor økning på de under 13 år.
Konkurranseutøverne våre hevder seg veldig godt/helt på topp i sine klasser. Ros til
Geilolia og Slaatta for tilrettelegging av gode forhold gjennom sesongen.

7 SOSIAL AKTIVITET:

Har hatt flere felles turer med stor påmelding: Folgefonna, Saas Fee, Klatreparken
Geilolia

8 ARRANGEMENTER:

Norwegian Open – januar

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

2 x Jibb Hallingdal
Klubbrenn 2. påskedag

9 ANLEGG / MATERIELL:
Ingen anskaffelser

10 ØKONOMI:

Gruppa har god økonomi, dog noen overskridelser, som har i sin helhet gått til å dekke
trenings- og konkurranseaktiviteter for utøvere og satsing på sosiale treningsturer med
foresatte.

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, som tidligere gruppestyret hadde, har hele
tiden vært å sørge for at små og store utøvere har kunnet utviklet seg som løpere,
enten de ønsker å drive med konkurranse eller bare kjøre og ha det gøy. En
inkluderende gruppe med plass til alle.
Samtidig har gruppa fått frem flere veldige gode løpere som nå begynner å delta i
internasjonale konkurranser. Gruppa med hovedlaget i ryggen har hatt økonomi til å
støtte disse litt ekstra.
Tiril Sjåstad Christiansen har tatt steget til landslagsnivå og er nå verden rundt både på
trening og konkurranse.
Elite og bredde hand i hand.
Styret takker for alt godt samarbeid.

Geilo, 30. januar 2013
Gruppestyret i Freestyle

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

