ÅRSMØTE SKIGRUPPA 2011
Onsdag 9. mars 2011 kl. 19:00 på Hennummarka skole
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4. Skistyrets årsberetning for 2010
Skistyret har i 2010 bestått av:
Runar Opsahl
Bjørn Winsvold
Nina Rokke
Sven Knigge
Elisabeth Bjelland Berg
Audun Killingberg
Jan Tore Jørgensen
Olav Svevad
Just Johan Bing

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Anleggsansvarlig
Oppmann Langrenn
Oppmann Skiskyting

Andre roller og oppgaver
Trenerkoordinator

Jon Sverre Evjen, Anton Bueie

Trenere langrenn

Magne Døssland, Fredrik Sørnes, Anton
Bueie, Gunnhild Hennum, Tor Erling
Aanerud, Kari Strand, Frode Stokke,
Runar Opsahl, Knut Bergem, Bjørn
Winsvold, Frode Karlsen,
Jan Tore Jørgensen og Haavard Langerud

Trenere skyting

Jon Haugen, Per Øverby, Audun
Killingberg,
Kjetil Lien, Arne Koppergård, Arild Heldal

Rennledere

Nina Rokke, SB1-cup langrenn
Audun Killingberg, Skikarusellen
Jan-Tore Jørgensen Ulveløpet
Arne Koppergård, SB1-cup skiskyting

Snøproduksjonsanlegg Martinsløkka
styremedlemmer

Jan-Tore Jørgensen, Per Øverby

Tidtakeransvarlig

Odd Erik Berg

TD skiskyting

Per Øverby

Leder Buskerud skiskytterkrets

Per Øverby

Jenteprosjekt i kretsen for langrenn

Nina Rokke

Representant skiskyttertinget

Just-Johan Bing

Antrekk komite

Hege Tyldum, Tor Erling Aanerud

Valgkomite

Live Myrset Evjen, Helge Jagland, Per
Gunnar Øverby

Vedlikeholdsansvarlig Eggevollen

Fredrik Sørnes

Kioskansvarlig

Elisabeth Bjelland Berg
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Skigruppa hadde ved utgangen 2010 99 aktive medlemmer hvorav 98 var under 20 år og
1 over 20 år. I 2010 fikk skigruppa 16 nye utøvere.
Skigruppa preges av høy aktivitet med 5 treningsgrupper innen langrenn og 5(6)
treningsgrupper innen skiskyting.
Treninger
Barmarksamling
25.-26. september arrangerte vi barmarksamling på Lierbyen Ungdomsskole for utøvere
født i 99 og tidligere. Det var totalt ca 35 utøvere med, i tillegg til trenere/ledere. Lørdag
var det to gode treningsøkter. På søndag var det lag-triatlon, med forskjellige løypelengder
etter alder. Det var utrolig populært og løperne og foreldrene som stilte opp ytte maksimalt.
Nok en gang var alt godt tilrettelagt av Frode.
Skisamling
Helgen 12. – 14. november var vi på skisamling på Nordseter sammen med Sjåstad
Vestre Lier IL. Det var 56 stk som til slutt reiste etter mye frem og tilbake pga av usikre
snøforhold. Det var lite natursnø, og ikke egnet for trening i området rundt fjellstua.
Nordseter ordnet med treningstid og buss til Natrudstilen, der vi fikk trene sammen med
mange andre klubber og landslag på kunstsnøen! Dette fungerte godt og vi fikk godt
treningsutbytte av helgen. De yngste trente i området rundt fjellstua lørdag men dette
fungerte dårlig og de ble med bussen til Natrudstilen og trente i bunnen av slalom anlegget
de snek seg også til en tur i langrennsløypene.
Hoppgruppa
Hoppgruppa har i sesongen 2010 ikke hatt noen aktive hoppere.
Langrenn
Det ble en kjempefin start på skisesongen på høsten, en liten mildværsperiode rundt
Lierrennet, men sesongen fortsatte veldig bra. Det var veldig kaldt på nyåret og noen renn
ble avlyst.
Fra høsten av var treningsgruppene slik:
Gruppe

Hvem

Trenere

Gruppe 1 2003 – 2000

Magne Døssland, Fredrik Sørnes, Anton Bueie,
Frode Stokke

Gruppe 2 1999 og 1998

Gunnhild Hennum, Tor Erling Aanerud, Kari
Stand og Anton Bueie

Gruppe 3 1997

Runar Opsahl, Knut Bergem, Bjørn Winsvold

Gruppe 4 1995 -1996

Frode Karlsen

Gruppe 5 1994 og eldre + 95

Jan Tore Jørgensen, Haavard Langerud
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Barmarkstreningene foregikk fra Hennummarka skole og Nordal skole. Rulleskitreningene
hadde i hovedsak utgangspunkt fra Lierkroa og Hennummarka. Når snøen kom trente
Gruppe 1 på Hestesletta, mens de andre gruppene trente fra Eggevollen.
68 utøvere gikk konkurranser fordelt på 224 starter som igjen var fordelt på 22 renn. Dette
var en liten økning i antall starter i forhold til fjoråret(219), men samtidig var det flere
utøvere(56 i ‘09) som gikk skirenn.
Klubbmesterskap ble arrangert sammen med Liermesterskapet på Martinsløkka. Hele 72
utøvere stilte for Lier IL.
KM
KM klassisk var 30. januar, hvor Marie Rokke Jagland, Eirik Langerud og Kristian
Killingberg ble nr 2., KM fri var 31. januar, hvor Marie og Kristian ble nr 2, Eirik nr 3 og KM
sprint gikk på Ål 13. mars hvor Marie ble kretsmester, Eirik nr. 3.
Hovedlandsrennet
Hovedlandsrennet gikk på Nes på Romerike og Marie Rokke Jagland og Eirik Langerud
deltok.
Skiskyting
Treninger gjennom vinteren:
Gruppe 1: (1995 og eldre) har hatt fast trening mandager og kombi-trening torsdager.
Trenere har vært Vebjørn Rusten og Arne Koppergård. Gruppe på 6 utøvere. Fra høsten
ble gruppen redusert til 4 utøvere og vi fikk Arild Heldal fra Bødalen som trener. Han
hadde med seg sine elste utøvere.
Gruppe 2: (1995 / 1996 ) fast trening mandager med kombi-trening hver andre torsdag.
Trener har vært Arne Koppergård. Gruppe på 11 utøvere.
Gruppe 3: ( 1997) Fast trening på onsdager, høsten 2010 startet vi opp med
kombinasjonstrening annenhver torsdag. Trener har vært Kjetil Lien. Gruppe på 7 utøvere
Gruppe 4: (1999/1998) har hatt treninger onsdager. Trenere har vært Per Øverby og
Audun Killingberg. Gruppe på 12 utøvere. Fra høsten ble gruppen delt i to med Per og
Audun ansvarlige for hver sin gruppe.
Gruppe 5: Nybegynner gruppa har hatt treninger på tirsdager. Trener har vært Jon
Haugen. Gruppe på 8 utøvere. Fra høsten flyttet gruppa til onsdager.
Til sammen var vi 48 utøvere i sesongen 09/10.
Renn:
De eldste deltakerne startet året med Norges Cup på Ål i januar. Øivind Groseth hevdet
seg med 9. plass på Normal distanse.
Øivind Groseth, Sondre Evjen og Jørgen Bråthen Christensen deltok i junior NM 25.
februar.
________________________________________________________

4

___________________________________________________

Vi hadde fem deltakere på hovedlandsrennet i Alta. Kristoffer Knigge hadde beste
plassering med en 4. plass i gutter 15 år. Vi hadde tre gutter inne blant de åtte beste i 15
årsklassen under sprinten.
Vi hadde også løpere med under NC skiskyting Drangedal.
Kristoffer Knigge og Anders Juveli ble tatt ut til å være med på Skiskytterforbundets Young
Star samlinger mens Vebjørn Evjen ble tatt ut til Statkraft Young Star rennet i forbindelse
med WC i Holmenkollen.
Vi hadde 42 utøvere med i Buskerud Sparebank 1 cup.
Foruten pallplasseringene sammenlagt under, hadde vi også mange fremragende
plasseringer i de ulike rennene.
Vinnere: Kornelia Lønning Brurberg jenter 11 år, Kristian Killingberg gutter 14 år, Katinka
Jussie Lønning Brurberg jenter15 år, Anders Sommerstad Juveli gutter 15 år, Vebjørn
Evjen gutter 16 år
2. plass: Oscar Hansen Aanerud gutter 11 år, Lars Lien Ankile gutter 13 år, Marcus
Fjeldheim gutter 15 år, Øyvind Groseth andre menn 18 år
3. plass: Andreas Bjelland Berg gutter 14 år, Kristoffer Knigge gutter 15 år
I Kvalfoss-sprinten stilte 18 deltagere. Flere gode plasseringer, med blant annet Marcus
Fjeldheim på åttende plass i gutter 15 år.
I NM på Simostranda hadde Lier fem løpere på fredagssprinten. To løpere deltok på 20
km, med debut for Sondre Evjen og 7. plass for Anders Brun Hennum. Vi hadde tre
deltakere på stafetten.
Bendit Liatoppen
Lier stillte med 41 deltakere. I lørdagens renn tok Ida Martine Andersen tredje plass jenter
12 år. Kristian Killingberg tok tredje plass gutter 14 år. I søndagens renn tok Fredrik Aasen
Strømsnes andre plass gutter 12 år. Oscar Hansen Aanerud tok tredjeplass gutter 11 år.
Kristian Killingberg tok andre plass gutter 14 år. Bendik Winsvold tok andre plass gutter 13
år.
Klubbmesterskapet ble avhold 11. april i et supert påskevær på Eggevollen med 45
utøvere og 18 i puddingklassen (foreldre).
Det ble avholdt sykkelskyting på Eggevollen 25. oktober med bra oppmøte til tross for tåke
og surt vær.
Anders Brun Hennum ble tatt ut til IBU-Cup på Beitostølen 28. - 29. november
Utdanning:
Frode Karlsen deltok på T3 Langrenn på sognefjellet og Tor Erling Aanerud har deltatt på
T1 Langrenn. Arne Koppergård har fulgt Young Star treningene med Kristoffer Knigge og
Anders Juveli. Runar Opsahl deltok på skytetrenerseminar på Svene i regi av
Skiskytterkretsen.
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Arrangementer
Lierrennet
Lierrennet ble arrangert for 3. gang i samarbeid med Sjåstad Vestre Lier, 11. desember
2010.
Rennet har tydeligvis blitt et godt kjent og populært renn så tidlig i sesongen, og trekker
løpere fra mange ulike kretser. I år måtte vi stoppe all etteranmelding samtidig som fristen
gikk ut pga pågangen - 436 påmeldte løpere var grensen av hva vi kunne klare
parkeringsmessig.
Men gjennomføringen gikk knirkefritt takket være en fantastisk dugnadsgjeng og vi fikk
bare gode tilbakemeldinger på arrangementet. Rennleder var Nina Rokke.
Sparebank1 Cup - Skiskyting
I 2010 arrangerte Lier IL Sparebank1 Cup renn sammen med Hønefoss SSK. Lørdag var
det sprint med 255 deltagere og søndag fellesstart med 228 deltagere i Hovsmarka på
Hønefoss. Rennene ble gjennomført, med Arne Koppergård & Per Øverby som
rennledere.
Skikarusellen
Skikarusellen 2010 ble arrangert på Hestesletta med 4 karusellrenn på tirsdager i perioden 12/1 –
2/2. Vi hadde ialt 330 deltakere, hvorav 220 fra BIG. Over de 4 rennene hadde vi ca.120 som gikk
på tid.
Ulveløpet Lier IL 13. februar
Ulveløpet ble gjennomført med i alt noe over 80 startende. Det var strålende forhold og vi fikk mye
ros for flotte løyper og vel gjennomført arrangement. Suveren vinner i herreklassen ble Eirik
Kurland Olsen, ROS. Henriette Sand , Milsluker'n vant dameklassen også klart. Jan-Tore
Jørgensen var rennleder. Rennet gikk med ca. 10 000 kroner i overskudd. Det bør jobbes videre
med markedsføring og fastsettelse av en gunstig renndag. Mulig dato er for eksempel helgen før
Birken.

Kunstsnøanlegg
Det har også i år vært lagt en del arbeid vedrørende snøproduksjonanlegget på Martinsløkka.
Dette arbeidet har vært ledet av Jan-Tore Jørgensen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med
Sjåstad/Vestre Lier IL.
Det er totalt i 2010 investert 352.294,- i snøproduksjonsanlegget på Martinsløkka. Det vesentligste
av dette er gått til innkjøp av snøkanoner. Det er også til innkjøp av nye rør og kabler til et uttak til
på Martinsløkka. Med de 3 punktene har en rekkevidde med kanonene til hele runden der oppe på
Martinsløkka.
Det ble utbetalt tilskudd fra kommunen i 2010 på kr 300.000,- som har dekket ovenstående
investeringer.
Det er totalt lagt ned 1145.192 kr i anlegget. Budsjettet totalt sett er på 2.355.000. Det er sendt
inn revidert budsjett for opprettholdelse av tippemiddelsøknaden for 2011. Det er bedt om
tippemidler på til sammen kr 700.000,-, og også ytterligere 300.000 fra kommunen. Vi ligger høyt
oppe på prioriteringslista for idrettsanlegg, men det er en del gammel gjeld som kommunen har
forskuttert for til andre anlegg som mye av de tildelte spillemidlene går til. Det kan derfor hende
at først i 2013 eller 2014 at de resterende midlene blir bevilget.
Da det synes som umulig å få til noen grunneieravtale med Tvetensameiet er det ikke aktuelt med
det første å gå mot Eiksetra slik opprinnelig traseen var. Det er derfor endret traseen slik at den nå
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går nedover til Eggevollen. Det er gjort avtale med samtlige, i alt 8 grunneiere, gyldig for 40 år på
dette strekket fra Martinsløkka til Eggevollen. Det er samtidig forlenget den gamle lysløypeavtalen
fra 1998 med 40 år fra 2011.
Det er sendt inn byggesøknad for å legge kunstsnøanlegget i denne delen av løypa i begynnelsen
av februar. Det er ikke mottatt svar fra kommunen pr. dd.. I påvente av at reguleringsplan blir
vedtatt er det usikkert om byggetillatelse gis. Reguleringsplanen blir neppe vedtatt først i 2012.
Det ble produsert snø nok til å dekke traseen på Martinsløkka i løpet av få dager fra og med 7. 11. nov. Dette selv om kun i perioder kun en av kanonene som var i drift. Nå kom snøen fra oven
nok tidlig denne vinteren også, omtrent når en hadde produsert ferdig nok snø til denne runden
på Martinsløkka. Men snøen som ble produsert hadde holdt til runden på Martinsløkka og opp
i bakken fra Garsjø. Selv om vi har hatt et par gode vintre for skifolket vil det nok dessverre bli
mange snøfattige vintre i fremtiden. En annen fordel er at det blir en helt annen såle å gå på når
en har kunstsnø i bunnen. Det er viktig å planlegge i et litt lenger perspektiv, og håper derfor på
årsmøtets fortsatte tilslutning til dette arbeidet.

Økonomi
Likviditeten i skigruppa var god pr. 31.12.2010. Likviditeten var noe anstrengt vår/sommer på
grunn av div. utlegg og manglende fakturering. I tillegg var det nødvendig å rydde i div. bokførte
poster for foregående år og feil i IB kasse.
De viktigste inntekts bærere er inntekter fra egne arrangementer og aktivitetsgebyr som står for ca
50 % av inntektene. Sponsor og reklame står for ca 20 % av inntekter. Resten, ca 30 % er div.
tilskudd.
Skigruppa gikk med et overskudd på NOK 83.346,-.

Avslutning
Styret vil takke alle som har bidratt gjennom sesongen. Vi har mange dyktige medlemmer
og trenere i skigruppa som gjør en formidabel innsats for våre utøvere. Miljøet er godt og
inkluderende. Vi er en klubb med mange aktive deltakere som presterer godt både i
bredde og topp.
Styret vil nok en gang rette en stor takk til løypekjørerne i Lier kommune som gjør en
fantastisk jobb med løyper og tilrettelegging.
Styret
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5. Resultatregnskap og balanse 2010
Årets overskudd på kr. 83.346,- legges til egenkapitalen.
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6. Fastsettelse av aktivitetsgebyr for sesongen 2011/12
Aktivitetsgebyr for 2011/2012 sesongen år fastsettes til:
For konkurranseklasse 12 år og eldre: kr. 1400,For konkurranseklasse 11 år og yngre, samt utøvere som ikke deltar i konkuranser: kr.
1000,-.
For seniormedlemmer, som trener på egenhånd og dekker alle utgifter selv, kr 250,Eget aktivitetsgebyr for skiskyttere uansett alder kr. 300,Trenere gis fritak for aktivitetsgebyr for et barn.
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8. Innkommende forslag
Forslag til vedtak:
Generelle retningslinjer for utøverstøtte – Lier IL ski
Skigruppa ønsker å prioritere gode treningsforhold for alle utøverne.
Enhver utøver skal få utfordrende treningsforhold på det nivået de er, og enkeltutøvere
som ønsker å toppsatse på ski/skiskyting ytes ekstrastøtte primært i form av hjelp, støtte
og
oppfølging fra ledere trenere og støtteapparatet i klubben.
Lier IL ski ønsker å holde kontingent og medlemsdugnad på et moderat nivå.
Skigruppa prioriterer å støtte enkeltutøvere ved å:
1. Dekke deltageravgift i kretsrenn, nasjonale renn ++ etter følgende retningslinjer:
Deltagelse i ordinære terminfestede renn dekkes, deltagelse i turrenn dekkes ikke.
Gjentatt uteblivelse fra påmeldte renn og etteranmeldinger faktureres etter
sesongen.
2. Støtte til deltagelse på Hovedlandsrenn, Norges Cup renn og NM:
Det settes årlig av et beløp til å dekke deler av reise og opphold for utøvere som
deltar i disse rennene. Styret legger fram et forslag om beløpets størrelse og
fordelingsnøkkel på årsmøte i forbindelse med budsjettbehandling.
3. Styret kan også yte støtte til enkeltløpere for deltagelse i renn eller andre
arrangementer utover dette. Utøveren må søke styret skriftlig om dette. Det ytes
ikke støtte der utøvere allerede har finansiering, for eksempel sponsorteam eller
skoleteam. Ved vurdering av søknaden legges det vekt på skigruppas økonomi,
utøvers tilknytning til gruppa i dag, utøvers begrunnelse for å ønske å delta og
ellers andre forhold som styret mener er av betydning. Styret kan kreve gjenytelser
fra utøvere som får støtte, for eksempel at utøveren bidrar ned råd, tips og
inspirasjon på trening i yngre grupper.
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Utøverstøtte sesongen 2011/2012
Forslag til vedtak:
"For sesongene 20011/2012 gis det en symbolsk utøverstøtte med inntil kroner 500,- pr. renn helg
for deltagelse i NM, HL og NC. Støtten utbetales mot fremvisning av dokumentasjon for overnatting
og eller reise med billigste offentlig kommunikasjon for den enkelte konkurranse helg."
Dokumentasjon sendes inn til oppmann innen 1. mai.
Begrunnelse:
Dette gir en "symbolsk" støtte til de utøverne som er ute å representerer klubben i nasjonale
mesterskap, og de mest aktive får mest. Beløpet er på linje med hva andre klubber vil gi, selv om
det her er veldig store variasjoner.
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9. Valg av skistyre for sesongen 2011/12
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