Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2018
1 STYRETS SAMMENSETNING:
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 20. februar 2018:
Leder:
Styremedlemmer:
Sportslig ansvarlig:
Økonomi ansvarlig
Valgkomite:

Torgeir Skrede
Carina Slaatto, Charlotte Fjeld-Andersen, Roger Espeli og Terje
Simonsen
Torgeir Skrede
Roger Espeli
Peter Schiellerup og Ole Bårtveit

2 Medlemstall
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa,
turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.
0-5 år 6-10 år
11-12 år
13-16 år
17 år og eldre Totalt
Kvinner
Menn
Totalt

Lek og allsidighet

Lære ferdigheter

Utvikle ferdigheter

Systematisering

10
12
22

4
4
8

4
7
10

12
18
30

30
51
81

2017
30
46

2018
30
51

Medlemsutvikling
2014
Kvinner
Menn

2015

2016
21
42

Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede
konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 år
som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper.
2
Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser
overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal kun
telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i.
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Totalt

63

76

81

3 GRUPPESTYRETS ARBEID:
Det har vært avholdt fire styremøter i gruppa. Vi har vært representert på et
gruppeledermøte.
Geilo ILs nettsider og Facebook har vært brukt til informasjon ut mot
medlemmene.
4 IDRETTSLIG AKTIVITET:
Trening og samlinger:
Mandager har det i 2018 vært skileik med kveldsmat, mange aktive barn!
Gjennom sesongen 2018 var det Terje Simonsen, Karianne Øyo og Kyrre
Sataøen som holdt i uteaktivitetene. Servering av kveldsmat holdt Karianne Øyo
i sammen med andre frivillige foreldre.
Mandager er alle fra 12 år og eldre med på felles styrketreningen i Geilohallen.
Her har det til tider vært over 100 utøvere tilstede, og Eivin Rundberg har hatt
ansvaret.
Tirsdager og torsdager har vært skiskyting, sommer som vinter. Her har Pål
Fredrik Andersen stilt som trener. Torsdager har han hatt bistand fra Anders
Schiellerup og Mathias Skrede
Lørdag/søndag 9-10. juni arrangerte vi Kick-Off med bl.a rulleski for de yngste
utøverne i gruppa. Dette er som alltid vellykket, og en god markering på
oppstart av treningsåret.
Nybegynnergjengen har hatt skiskyting tirsdager med Bjørn Erik Lothe og Brit
Dregelid som trener. Fra høsten har Bjørn Erik Henden ikke vært med.
Skiskytterskole er gjennomført med 4 påmeldte deltakere i november\desember,
ansvarlige for opplegget har vært Brit Dregelid og Carina Slaatto.
Klassisk trening har vært gjennomført onsdager sommer som vinter, med Frank
Herheim og Roger Espeli som trenere.
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Vi har også hatt rulleskileik onsdager med Terje Simonsen, Tone Gundersen, og
Lise Marit Espeli som ledere.
I november gjennomførte vi en skiskyttersamling midt i uken sammen med Ål
ssl. Der jentene reiste til Liatoppen og gutter 13-16 var på Geilo.
5 IDRETTSLIGE RESULTATER:
SKISKYTING:
JR og Senior gruppa har denne sesongen bestått av:
Vetle Sjåstad Christiansen –– NSSF elitelag
Pål Kristian Grue Tufte – senior – Team Geilo
Ane Sandaker Kvittingen – senior – Team Geilo
Aleksander Fjeld Andersen – NSSFs jr lag og nå på Team Mesterbakern
Mathias Skrede M 20-21- Team Geilo
Øystein Markegård M 20-21- Team Geilo
Filip Fjeld Andersen M 19, og på NSFs jr.lag. For denne sesongen er han på
NSSFs jr lag
Åsne Skrede K 18
Ukaleq Slettemark K 17 år
Rasmus Schiellerup M 17 år
Resultater sesongen 2017/2018:
Vetle Sjåstad Christiansen vant IBU cupen sammenlagt etter en flott sesong
med mange flotte plasseringer i IBU cupen. Han hadde også flere gode renn i
World cup. Vetle er nå på elitelaget til Norges Skiskytterforbund og gruppa er
stolt av å ha et så flott forbilde som Vetle.
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Filip Fjeld Andersen tok sølv på normaldistansen i Jr VM og tok bronse med
stafettlaget for Norge. Filip var også med i Jr VM i langrenn, men der ble han
kun reserve. Ukaleq Slettemark tok en fjerde plass på jaktstarten for Grønland.
Sommer NM Rulleskiskyting Tonstad:
Åsne Skrede tok gull på både sprint og fellesstart i K 18 år
Vetle Sjåstad Christiansen vant sprinten i herrer senior
NM Jr Simostranda:
Åsne Skrede sølv på fellesstart og gull
med BSSK sitt stafettlag i K 17-18 år
Filip Fjeld Andersen gull på sprint
Filip Fjeld Andersen og Aleksander Fjeld
Andersen sølv med stafettlaget til BSSK i
M 17-21
NM senior
4.plass til Pål Kristian Grue Tufte på Normal på Voss
1.plass til Aleksander Fjeld Andersen i M20-21
2.plass til Filip Fjeld Andersen i M 19 år
Norges cup sammenlagt:
Ukaleq Slettemark vant K 17
Aleksander Fjeld Andersen 3.plass i M 20-21
Hovelandsrenn skiskyting:
Synne Herheim tok 2. plass begge dager, sprint og normal. Anna Espeli deltok kun på
normal og ble der nr. 14. Tobias Slaattoble nr 10 på normaldistansen og nr 32 på
sprinten. På søndagens stafett ble det 1. plass til Buskerud lag 1
med Synne på siste etappe, kun ett sekund bak kom Buskerud
lag 2 med Anna Espeli på ankeretappen. Buskerud sitt guttelag
med Tobias Slåtto på 3 etappe fikk 2 plass, kun 3 tideler bak
gullmedaljen.
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Liatoppen skiskytterfestival:
Mange Geiloløpere deltok her. Av resultat som kan nevnes ble Tobias Slåtto nr 3 på
sprint (beste nordmann) og nr 9 på fellesstart. Anna Espeli og Synne Herheim delte
seieren på lørdagens sprint.
ØM skiskyting:
Mange Geiloløpere deltok også her både i aldersbestemt og i junior.
Synne Herheim: nr. 1 både på normal og sprint.
Anna Espeli: nr. 4 normal og nr. 10 sprint.
Erik Espeli: nr. 10 normal og nr. 5 sprint.
Eskil Herheim: nr. 4 normal og nr. 3 sprint.
HL – langrenn Lygna:
Anna og Synne deltok på HL i langrenn i distanse klassisk, skate sprint og stafett og
Buskerud skikrets. Eiril ble dessverre syk rett før mesterskapet.
Ungdomsstafetten Holmenkollen:
Synne Herheim deltok på 1. laget til Buskerud Skikrets. Laget ble nr. 2.
13-16 år gruppa har deltatt på mange skiskytter renn og mange er også aktive i
langrenn. Gruppa har en flott gjeng som reiser rundt sammen på renn i kretsen og
også utenfor kretsen og representerer gruppa på en flott måte.
Sparebank 1 cup skiskyting sammenlagt:
Erik Espeli vant G13år.
Anna Espeli vant J15 år.
Tobias Slaatto ble nummer 3 i G16 år.
Sparebank 1 cup langrenn sammenlagt:
Erik Espeli nummer 2 i G13 år.
Anna Espeli vant J15 år, Synne Herheim nr. 2 og
Eiril Lystad Linderud nr. 6.
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6 UTDANNING OG KURS:
Det har i år ikke vært noen deltakere fra Geilo IL på kurs.
7 SOSIAL AKTIVITET:
27. april hadde vi premiefest på
Bardøla Høyfjellshotell.
Oppsummering av sesongen, heder og
ære til utøvere og trenere + deilig mat.
8 ARRANGEMENTER:
24. og 25. mars arrangerte vi Geilo
Skifestival med god deltakelse, ca. 300
utøvere begge dager. Lørdag var
klassisk fellesstart som avslutning i Sparebank 1 cupen for Buskerud. Søndag
gjennomførte vi ordinært fristilrenn på stadion for til og med 12 år, mens fristil
fellesstart langdistanse Kikut-Ruperanden-Geilohallen (17 km) til og med 16 år
og Kikut-Ruperanden-Torsrunden-Geilohallen for junior og senior. Lørdag
kveld var vi vertskap for Buskerud Skikrets premieutdeling og sosialt samvær
sesongavslutning – middag på Vestlia Resort.
30. november – 2. desember arrangerte vi Sparebank1 Cup og DNB Cup i
skiskyting, med ca. 630 påmeldte både lørdag og søndag.
Arrangementene må betegnes som vellykkede og ble gjennomført på en
utmerket måte.
9. ANLEGG / MATERIELL:
Vi har gjennom året vedlikeholdt eksisterende anlegg.
I tillegg har vi vært heldige og fått utvidet rulleskiløypa med å få asfaltert rundt
stadion og på brua.
Vi har gitt tilbud til utøverne om kjøp av ski med binding og klubbdrakter til
reduserte priser.
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9 ØKONOMISK SITUASJON:
Gruppa har sunn økonomi. Se egne vedlegg.
10.AVSLUTNING OG TAKK
Styret ønsker å takke alle som villig har stilt opp på dugnad og renn. Vi retter en
takk til administrasjonen for godt samarbeid i året som har gått. Sittende styre
ønsker det kommende styret lykke til med videre arbeid.
Geilo, 18. februar 2019
Gruppestyret i langrenn-/skiskyttergruppa
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