ÅRSMELDING FOR LANGRENN-/ SKISKYTTERGRUPPA
2019
1 STYRETS SAMMENSETNING:
Følgende styre ble valgt på årsmøte 19. februar 2019:
Valgkomite

:

Peter Schiellerup og Charlotte Fjeld-Andersen

Leder
:
Nestleder
:
Styremedlemmer:

Torgeir Skrede
Roger Espeli
Terje Simonsen, Carina Slaatto og Kyrre Lerøy Sataøen

Sportslig ansvarlig: Torgeir Skrede
Økonomi ansvarlig: Roger Espeli

2 Medlemstall 2019
0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

Medlemsutvikling
2015
Kvinner
Menn
Totalt

6-10 år

11-12 år

13-16 år

17 år og eldre Totalt

Lek og allsidighet

Lære ferdigheter

Utvikle ferdigheter

Systematisering

10
12
22

4
4
8

4
7
10

12
18
30

30
51
81

2018
30
50
80

2019
30
51
81

2016
21
42
63

2017
30
46
76

3 GRUPPESTYRETS ARBEID:
Det har vært avholdt tre styremøter i gruppa. Vi har vært representert på fire
gruppeledermøter.
Geilo ILs nettsider og Facebook har vært brukt til informasjon ut mot
medlemmene.
4 IDRETTSLIG AKTIVITET:
Mandager har det i 2019 vært skileik med kveldsmat, mange aktive barn!
Gjennom sesongen 2019 var det Kyrre Sataøen, Terje Simonsen og Øyvind
Olstad som holdt i uteaktivitetene. Servering av kveldsmat ble ordnet av
frivillige foreldre.
Tirsdager og torsdager har vært skiskyting, sommer som vinter. Her har Pål
Fredrik Andersen, Anders Schiellerup og Mathias Skrede vært trenere.
Onsdager har det vært klassisk teknikk trening sommer som vinter, Frank
Herheim har hatt ansvar for de største og Lise Marit Espeli, Terje Simonsen,
Uiloq Slettemark og Tone Gundersen har hatt treningen for de minste.
Det har også vært god deltagelse på SpareBank1 cup fra hele gruppa, samt flere
lokale renn.

5 IDRETTSLIGE RESULTATER:
Tumi Sæternes gikk langrenn i klasse G12. I tillegg til gode resultater i
Kongsberg Skifestival, hadde han også flere gode renn lokalt i Hallingdal.
Leo Gundersen fikk en 3 plass på Kvalfoss sprinten, begge dager i klassen G13.
Under Ungdommens Holmenkollrenn fikk han en flott 8 plass.
Leo har vist ferdigheter på standplass og i sporet under sesongen. På
Blinkfestivalen ble Leo nr 4 i langrenn, opp Lysebotn og i skiskyting.

Linea og Guro var også med på Blinkfestivalen og på skiskyting ble Linea nr 5
og nr 4 opp Lysebotn. Guro vant Lysebotn opp og ble nr 2 i langrennet i
Sandnes.
Inuk Slettemark og Teodor Daviknes deltok på Kvalfoss sprinten og på alle
SpareBank 1 cupene.
Erik Espeli har deltatt på Kvalfoss, Bendit Bjerke, og alle SpareBank 1.
SpareBank1 Cup vant han sammenlagt. Erik har også vært aktiv på langrenn og
gått raskt i sporet! På Blinkfestivalen ble Erik nr 2 både på skiskyting og opp
Lysebotn.
Vilde har hatt en god utvikling denne sesong og klatret til en god 3 plasspå KM
normal. Deltatt på Bendit Bjerke, Kvalfoss og HL i skiskyting.
Anna Espeli ble nr 2 i Young Star, for å få en plass i startfeltet på Young Star
har Anna hatt en meget god sesong. På Blinkfestvalen vant Anna Lysebotn opp,
og var nr5 både i skiskyting og i Blink Classics. Under Sommer NM i Steinkjer
vant hun sprinten og ble nr 4 på fellesstarten.
Synne Herheim gjorde rent bord på HL og Kvalfoss, liksom Young Star hvor
hun knep seieren foran Anna. Synne fikk reise til Østersund og delta på
ungdomsskiskytterrenn under VM, dit fikk også Sondre og Inuk Slettemark
reise for å representere Grønland. På Blinkfestivalen var Synne nr 3 i skiskyting
og 4 i Blink Classics. Under Sommer NM i Steinkjer ble hun nr 2 på sprinten og
vant fellesstarten
Sondre hadde flere bra plasseringer under HL .
Ukaleq A Slettemark deltok i flere IBU- og IBUjr cup renn med flotte
prestasjoner. I Ungdomsklassen i VMjr vant hun normalprogrammet, det første
VM-gullet til Grønland, ble nr 6 på sprinten og 4 på jaktstarten.
Åsne Skrede deltok i IBU-jr cup på Sjusjøen og ble nr 22 og 28 på de to
sprintene. Hun gikk seg inn til 6 individuelle pallplasseringer i Norges Cupen i
K19 og ble nr 2 sammenlagt. Med det kvalifiserte hun seg til NSSFs U23landslag. På
Blinkfestivalen

var hun nr 2 i Blikk Classics, nr 3 i skiskyting og nr 6 i langrennet. Hun gikk til
semifinalen i senior skiskyting. Under Sommer NM i Steinkjer ble hun nr 2 på
sprinten og vant fellesstarten
Ane Sandaker Kvittingen hadde noen gode plasseringer i Norges Cupen.
Rasmus A Schiellerup hadde flere gode resultater i Norges Cupen i klasse M18,
og ble nr 52 sammenlagt.
Tobias Slaatto hadde flere gode resultater i Norges Cupen i klasse M17.
Filip Fjeld Andersen deltok i IBU-jr cup på Sjusjøen og ble nr 51 og 3 på de to
sprintene. Han fikk en pallplassering i Norges Cupen M20-21 og ble nr 16
sammenlagt. Med det kvalifiserte han seg til NSSFs U23-landslag. Han deltok
også i Blinkfestiablen og ble nr 10 i skiskyting. Under Sommer NM i Steinkjer
vant han sprinten.
Øystein Markegård hadde flere gode resultater i Norges Cupen i klasse M20-21,
og ble nr 22 sammenlagt. Øystein deltok i Blinkfestivalen. Under Sommer NM
ble han nr 8 på sprinten
Mathias Skrede hadde flere gode resultater i Norges Cupen i klasse M20-21, og
ble nr 31 sammenlagt. Mathias deltok i Blinkfestivalen.
Aleksander Fjeld Andersen hadde en god sesong og gikk seg fast inn på Norges
IBU-cup lag. Han vant sitt første IBU-cup renn i estiske Otepââ. I tillegg til
mange flotte plasseringer ble han nr 3 på sprinten både i italienske Martell og på
Sjusjøen. Han var også med på EM i Minsk der han ble 10 på normalen, og
gikk seg opp til 13 plass på jaktstarten. Aleksander ble beste Geilo løper med
gode NM resultater 6.plass på sprinten, 4.plass på fellesstart og 11 plass på
normalen og 9.plass på jaktstart etter normalen. Han kvalifiserte seg også til
skytefinalen i Blinkfestivalen.
Pål Kristian Grue-Tufte hadde noen gode plasseringer i Norges Cupen
Vetle Sjåstad Christiansen var WC 4 ganger på pallen på stafett, tok sin første
WC seier i amerikanske
Soldier Hollow

og var ytterligere 4 ganger på pallen. I VM i Ôstersund var han på Norges lag
som vant stafett og Mix stafett, i tillegg til at han var nr 8 på
normalprogrammet, nr 12 på fellesstart, 31 på sprinten og 23 på jaktstarten. Han
avsluttet WC sesongen med 12. plass på sprinten og 5. plass på både
fellesstarten og sprinten i Holmenkollen. Sammenlagt ble han nr 13 i WC. I
skiskyting ble han nr 2 på Blinkfestivalen. Vetle kvalifiserte seg til NSSFs
elitelag.
Ane Sandaker Kvittingen og Pål Kristian Grue Tufte la opp etter hvert sitt lange
skiskytterliv i Geilo idrettslag. Gruppa ønsker de lykke til videre og de er alltid
velkommen tilbake i gruppa til nye oppgaver.
6 UTDANNING OG KURS:
Høsten 2019 arrangerte vi Skiskytterskolen med 4 deltagere.

7 SOSIAL AKTIVITET:
Vi har hatt en fellestur til Svene på Sparebank 1 cup, nesten alle utøverne var
med.
8 ARRANGEMENTER:
13. og 14. april arrangerte vi Geilo Skifestival med god deltakelse, ca. 200 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, og Kretsmesterskap fristil fellesstart langdistanse Kikut-RuperandenGeilohallen (17 km) til og med 16 år og Kikut-Ruperanden-TorsrundenGeilohallen for junior og senior. Lørdag kveld var vi vertskap for Buskerud
Skikrets premieutdeling og sosialt samvær sesongavslutning – middag på Vestlia
Resort.
Lørdag 8. august arrangerte Geilo IL i samarbeid med Skisport Geilo Grand Prix på
rulleski.
29. november – 1. desember arrangerte vi Sparebank1 Cup og Lerøy Cup i
skiskyting, med ca. 550 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.
Vi har gitt tilbud til utøverne om kjøp av ski med binding og klubbdrakter til
reduserte priser.
10 ØKONOMISK SITUASJON :
Gruppa har sunn økonomi. Se egne vedlegg.
11 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, 19. februar 2020
Gruppestyret i langrenn-/skiskytetrgruppa

