Skistyrets årsberetning for 2006

Skistyret har bestått av:
Helge Jagland
Jan Tore Jørgensen
Lars Rype
Håvard Langerud
Runar Opsahl
Frode Bergil
Morten Sundsmoen og
Per Øyvind Grette

leder
sekretær
kasserer
styremedlem
oppmann langrenn
oppmann skiskyting
oppmann hopp

Morten Sundsmoen trakk seg oppmann for hopp våren 2007, og Per Øyvind Grette overtok.
Skigruppa hadde ved utgangen av 2006 122 medlemmer hvorav 90 var under 20 år og 32 over
20 år. Vi fikk 22 nye utøvere dette året.
Treningene
Langrennstreningen var delt inn i tre grupper. En gruppe fra 8-10 år med 23 utøvere, en
gruppe fra 11-12 år med 25 løpere og en gruppe fra 13 år og eldre 17 løpere..
Barmarkstreningen har hatt utgangspunkt fra Hennummarka skole for alle gruppene.
Skitreningen på snø har foregått p Hestesletta for den yngste gruppa og fra Eggevollen for de
to andre gruppene. Det har vært organisert trening to ganger uka.
Trenere har vært Jon Sverre Evjen, Jan Tore Jørgensen, Håvard Langerud og Runar Opsahl.
Fra høsten 2006 har Gunhild Hennum, Mange Døssland, Frode Ingar Karlsen og Odd Erik
Berg vært med som trenere på de to yngtse gruppene. I tillegg har vi engasjert Øystein
Sjurseth som trener og faglig veileder for våre trenere.
Det er gjennomført en barmarkssamling på Hedalen skole, og en familiesamling på ski på
Hornsjø der 66 stor og små fikk en flott start på 2006-2007 sesongen.
Skytetreningen har foregått på Eggevollen to ganger i uka. Skytetrenere har vært………..
Arrangementer
I langrennskonkurransene har vi hatt 173 startende fordelt på 53 løpere. Vi har i alt hatt 14
første plasser.
Liersprinten
Det er et sprintrenn på Lyngås motorbane med ca 240 deltakere. Rennet gikk i fristil. Rennet
var en del av Bjørn Myhre cup.
Sparebank1cup
Det er arrangert et skiskytterrenn på Simostranda med meget stor deltakelse. Ca 400 løpere
stilte til start. Rennet ble gjennomført med bistand fra Bødalen IF, skiskyttergruppa, men det
var Lier IL som sto som ansvarlig arrangør.
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Skikarusellen
Det er arrangert fire karusellrenn på Tranby idrettspark. Hele 330 løpere deltok.
Karusellrennene er en stor suksess for skigruppa med mange ivrige småbarn og foreldre til
stede.
Klubbmesterskap
Det er gjennomført to klubbmesterskap, et for skiskytterne på Simostranda og et for
langrennsløperne på Hestesletta. Både langrennsløpere og skiskyttere deltok i
klubbmesterskapet i langrenn.
Ulveløpet
Lier IL var ansvarlig arrangør for Ulveløpet dette året. Trurrennet hadde start og innkomst på
Lierskogen. ???? løpere deltok.
Liermesterskapet
Vi var arrangør av Liermesterskapet dette året. Rennet ble holdt på Martinsløkka 14. mars
med 74 startende.
Skiavslutning
Anders Aukland deltok på skiavslutningen på Tranby skole og foretok premieutdelingen for
klubbmesterskapet.

Økonomien
Økonomien i skigruppa er tilfredsstillende. I år har vi et overskudd på kr 10 296,77. mot et
underskudd på kr 43 667 i 2005. Styret har bevilget treningstøtte på kr 10 000 til Anders Brun
Hennum. Skigruppa dekker også deltakelse i Norgescup renn og hovedlansrenn for sine
løpere.
Anlegg
Skigruppa har et skyteanlegg med selvanvisere på Eggevollen hvor vi leier grunnen.
Det har vært tatt initiativ til å få satt i stand lysløypa på Tranby. Dette har stoppe noe opp,
men arbeidet med dette vil bli tatt opp igjen når snøen går.
Skistyret bør jobbe aktivt med anleggssituasjonen. Et skistadion bør komme enten på Tranby
eller på Eiksetra. Videre bør vi få anlagt en lysløype for langrenn i Tranbyområdet. Et slikt
anlegg vil bli meget verdifullt for rekrutteringen til langrennssporten.

Avslutning
Styret vil takke alle som har bidratt gjennom sesongen. Vi har mange svært dyktige
medlemmer i skigruppa, og hvis vi klarer å organisere oss bedre og få en bedre fordeling av
oppgavene har vi store muligheter til å kunne drive bedre og skape økt aktivitet.

Styret
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