ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2012
1 STYRETS SAMMENSETNING:
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 15. februar 2012:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

:
:
:
:
:

Torgeir Skrede
Peter Schiellerup
Tone Arnegård
Charlotte Fjeld Andersen
Carina Slaatto

:
:

Anita Sandnes
Pål Markegård

(1 år igjen)
(valgt for 2 år)
(1 år igjen)
(1 år igjen)
(valgt for 2 år)

Valgkomite
Leder
Nestleder

2 Representasjonsoppgaver:
Ane Sandaker Kvittingen har deltatt på IBU cup med disse resultatene:
IBU cup 4 i Forni Avoltri ITA:
Nr 33 på normal og nr 26 på sprint
IBU cup 5 i Haute Maurienne FRA:
Nr 6 på stafett og nr 12 på sprint
U-26 junior EM:
Nr 26 på sprint og nr 30 på jaktstart.
Vetle Sjåstad Christiansen har deltatt på U-26 junior EM i Brezno-Osrblie SVK og U-26
junior VM i Kontiolahti FIN med disse resultatene:
U-26 EM: Nr 1 på sprint, nr 2 på jaktstart, nr 1 i Mix-stafett og nr 3 på normal.
U-26 VM: resultater Nr 16 på normal, nr 1 på stafett, nr 13 på sprint og nr 2 på jaktstart.
Karianne Grue Tufte var tatt ut til å være med i Militært VM i Bled/Pokljuka, men dette
ble avlyst pga snømangel.

3 IDRETTSLIG PRESTASJONER:
Karianne Grue Tufte, Ane Sandaker Kvittingen, Pål Kristian Grue Tufte og Vetle Sjåstad
Christiansen har stått for de aller beste prestasjonene i gruppa sist år. De har vært med å
dominere sine klasser i landet i Se eget vedlegg.
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I tillegg har Lars Sandaker Kvittingen, Ådne Hognerud, Eivind N. Stensvold, Øyvind
Seim, Martin Bårtveit, Jonas Dokken, Anne Marte M. Løvstuen og Kristine L. Rotegård
representert i Norges Cupen jr. skiskyting. Alle med flotte plasseringer.
Anders Schiellerup gikk i klasse 16 år. I hovedlandsrennet ble han nr 14 på normalen, nr 4
på sprinten og gikk på 15/16 årslaget til BSSK som ble nr 9 i stafett. Han kvalifiserte seg til
Young Star i Holmenkollen.
Aleksander Fjeld Andersen gikk i klasse 15 år. I hovedlandsrennet ble han nr 12 på
normalen, nr 1 på sprinten og gikk på 15årslaget til BSSK som ble nr 3 i stafett. Han
kvalifiserte seg til Young Star i Holmenkollen. I langrenn hadde han mange sterke
plasseringer.
Disse utøverne har i tillegg mange andre flott plasseringer gjennom året, og Geilo IL kan
være stolte over å ha mange flotte representanter for laget.
I de yngre årsklassene har vi hatt en økende rekruttering. Mange av disse utøverne har vært
ute i kretsen og representert, og utøverne har gjort seg bemerket på resultatlistene.
På sprinten i Østlandsmesterskapet på Beitostølen vant Aleksander Fjeld Andersen gutter 15
år, Anne Marte Løvstuen kvinner 19 år og Kristine l Rotegård kvinner 20-21 år. Pål Kristian
Grue Tufte ble nr 2 i herrer 20-21 år. På normaldistansen vant Katrine Seim jenter 14 år,
Aleksander Fjeld Andersen ble nr 2 i gutter 15 år, Anne Marte Løvstuen nr 2 i kvinner 19 år,
Øystein Markegård ble nr 3i gutter 14 år og Pål Kristian Grue Tufte nr 3 i herrer 20-21 år.
I Kvalfoss Sprinten ble Aleksander Fjeld Andersen nr 3 på normalen i gutter 15 år.
I SpareBank1 Cupen vant Anne Marte Løvstuen damer 19 år –sen, Aleksander Fjeld
Andersen klasse gutter 15 år, Katrine Seim jenter 14 år, Åsne Skrede jenter 12 år og Rasmus
A Schiellerup guter 11 år. Lars Lysåker ble nr 2 i gutter 11 år. Eivind Stensvold ble nr tre i
herrer 19 år-sen, Øystein Markegård nr 3 i gutter 14 år og Filip Fjeld Andersen nr 3 i gutter
13 år.
I tillegg har mange løpere representert Geilo IL både i skiskyting og langrenn og gjort det
meget bra.

4 ØVRIG AKTIVITET I GRUPPA:
Vi har hatt en del dugnadsaktivitet i forbindelse med arrangement. Det har også i år vært
arbeidet en del dugnad i anleggene våre, på standplass, på skytebanen og i løypene.
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5 STYRETS ARBEID:
Det har vært avholdt fem styremøter i gruppa, to foreldremøter og vi har vært representert på
to gruppeledermøter.
Geilo ILs nettsider og Facebook har vært brukt til informasjon ut mot medlemmene.

6 IDRETTSLIG AKTIVITET:
Det ble gjennom hele vinteren avholdt en langrennstrening og to skiskyttertreninger
ukentlig. På våren ble det gjennomført fellestreninger på sykkel i helgene og enkelte
skyteøkter. Gjennom sommeren gjennomførte vi 2-3 treninger per uke. Fra skolestart har det
vært avholdt to skiskyttertreninger og to langrennstreninger ukentlig og tilbud om felles
langtur i helgene. På langrennstreingene var det totalt ca 35 ulike barn med, og på skiskyting
ca 20 utøvere.
Gjennom vinteren og høsten var Alexander Gullesen og Maria Moe Grevsgård
langrennstrener for de yngste. Even Grue Rygg har fungert som skiskyttertrener for de
yngste, og Halvor Jørstad har hjulpet 13-16 årsgruppa med skyting innendørs i
vinterhalvåret. Takk til flinke trenere.
Til Buskerud Cup rennene på Svene arrangerte vi felles tur for skiskytterne, og på flere renn
gjennom vinteren har vi satt opp felles transport med NTGs minibuss. Disse tiltakene har
vært positivt mottatt.
2. juni arrangerte vi felles familietur til Aurlandsdalen. Dette ble også i år godt mottatt.
Det er avholdt klubbmesterskap i langrenn og skiskyting.
Helgen 11-12/8 samlet vi utøverne opp til 16 år til helgesamling på Vedalen. Takk til Lars
Slettemoen for organisering og å stille stølen til disposisjon.

7 SOSIAL AKTIVITET:
Vi arrangerte avslutning for hele gruppa på Dr.Holms Hotell med over 75 deltakere, utøvere
og foreldre. Vi må takke hotellet for hyggelige priser og godt vertskap.

8 ARRANGEMENTER:
14. januar arrangerte vi Ustedalsfjorden Rund med ca 150 deltakere.
24.-25. mars arrangerte vi Geilorennet sammen med Hol IL.
24.-25. november arrangerte vi Sparebank1 Cup Norges Cup i skiskyting, med ca 500
påmeldte både lørdag og søndag. Arrangementene må betegnes som vellykkede og ble
gjennomført på en utmerket måte.
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9 ANLEGG / MATERIELL:
Vi har gjennom året vedlikeholdt eksisterende anlegg. Gruppa har gått til innkjøp av 3 nye
rekruttvåpen.
Vi har gitt tilbud til utøverne om kjøp av ski med binding til sterkt reduserte priser.

10 ØKONOMI :
Gruppa har en sunn økonomi og har holdt seg til budsjett gjennom året. Se eget 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, 7. februar 2013
Gruppestyret i langrenn/skiskyttergruppa.
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