ÅRLIG MØTE - LIER IL SKI
Onsdag 11. mars kl. 19.00 på klubbhuset, Tranby
Dagsorden årlig møte
1.
2.
3.
4.

Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste.
Skistyrets årsberetning for 2019.
Resultatregnskap og balanse for 2019.
Medlemsmøte:





Informasjon fra styret
Hvordan kan skigruppa bli bedre oppfølging av fjorårets arbeid
o Presentasjon av fjorårets arbeid på årligmøte
o Hvor har vi utviklet oss bra?
o Hvor må vi jobbe bedre?
o Hva kan vi fjerne?
o Hvilke nye momenter må vi huske på?
Påvirker dette budsjettet? - se pkt. 6

5. Fastsettelse av aktivitetsgebyr for sesongen 2020/21.
6. Budsjett 2020.
7. Avslutning.
Skistyret

Skistyrets årsberetning for 2019
Skistyrets medlemmer:
Agnete Bueie, leder
Runar Opsahl, nestleder
Linda Trandum, sekretær
Heidi Gunnerud, kasserer
Kjell Erik Vinda, styremedlem
Anders Hørthe, styremedlem/anleggsansvarlig
Andre Gebhardt, styremedlem
Håkon Kylland, oppmann langrenn
Lene Røtter, oppmann skiskyting

Andre oppgaver og roller
Trenere langrenn:
Sesongen 2018/19
2009 og yngre: Steinar Roar Hennum, Vidar Tofte-Lohne.
2008-2007: Mette Justad, Siv Olsen + trenere fra SVIL
2005-2006: Håkon Kylland, Ane Norheim og Jørgen Jensrud (SVIL)
2004-2005: Arne Sand, Terje Løitegård (begge SVIL), Magne Døssland og Siv Olsen
2003 og eldre: Anton Bueie
I samarbeid med trenere frå Sjåstad/Vestre Lier

Sesongen 2019/2020
2010 og yngre: Steinar Hennum, Roar Hennum, Vidar Tofte-Lohne, Marianne Nes Holm.
2008-2009: Tron Rustadbakken, Siv Olsen + trenere fra SVIL
2006-2007: Håkon Kylland, Ane Norheim og Jørgen Jensrud

2004 og eldre: Anton Bueie, Arne Sand, Terje Løitegård (SVIL)
I samarbeid med trenere fra Sjåstad/Vestre Lier

Trenere skyting:
Sesongen 2018/2019
Nybegynnere: Kornelia Brurberg
2007-2008: Ståle Monstad, Anne Sofie Haakseth, Anders Hørthe
2005-2006: Bjørn Windsvold og Inge Runningen
2004 og eldre: Ivar Bjaadal, Vebjørn Rusten og Lene Røtter
Trenerkoordinator: Vebjørn Rusten
Sesongen 2019/2020
Nybegynnere: Åsmund Runningen og Marte Bueie
2008-2009: Ståle Monstad, Anne Sofie Haakseth, Anders Hørthe
2007-2006: Bjørn Winsvold
2005-2004: Vebjørn Rusten og Lene Røtter
2003 og eldre: Runar Opsahl

Rennledere 2019:
Skikarusellen: Olsen, Steinar Hennum, Gry Runningen
Ulveløpet: Jan Tore Jørgensen
Sparebank1-cup skiskyting: Vebjørn Rusten, Odd Erik Berg og Agnete Bueie
Lierrennet: En rennkomite bestående av to fra Lier og to fra Sjåstad hadde arrangørjobben i
2019. Fra Lier var det Kjell Erik Vinda og

Snøproduksjonsanlegg Martinsløkka: Jan Tore Jørgensen, Anders Hørthe, Magne Døssland,
Gry Runningen.
Tidtakeransvarlig: Odd Erik Berg, Bjørn Winsvold, Frode Karlsen, Torstein Høverstad.
TD skiskyting: Per Øverby og Frode Stokke
TD langrenn: Håkon Kylland

Vedlikeholdsansvarlig Eggevollen: Inge Runningen
Materialforvalter: Bjørn Winsvold
Valgkomiteen: Siv Olsen, Gry Runningen og Øystein Ree (sistnevnte kontaktperson for
hovedstyret)
Bjørn Winsvold er Lier Ils representant i kretsstyret i Buskerud skiskytterkrets.

Medlemstall
Skigruppa har per februar 2020 160 aktive medlemmer. Av aktive i skigruppa er det 52
utøvere som også driver med skiskyting. Medlemstallet har ikke gått ned litt sammenlignet
med forrige år (omtrent 10 utøver).
Treninger
Langrenn:
Barmarkstreningene foregikk i hovedsak fra Hennummarka skole, Nordal skole og Oddeval
skole. Rulleskitreningene hadde i hovedsak utgangspunkt fra Lierkroa, Nordal, Hegg og
Hennummarka. Da snøen kom, trente de yngste utøverne på Hestesletta, mens de andre
gruppene trente fra Eggevollen/Martinsløkka. Sesongen 2018/2019 var det fine
treningsforhold på Hestesletta. Sesongen 2019/2020 har vært snøfattig på Tranby, og det gjør
at det har vært vanskelig å ha skitreninger på Hestesletta i deler av sesongen. Det har blitt
forsøkt å flytte treningen til Martinsløkka, men da har det vært få frammøtte. I perioder har vi
derfor måtte avlyse trening for de yngste.
For fjerde år har vi sesongen 19/20 treningssamarbeid med Sjåstad/Vestre Lier for utøverne
fra 5.trinn og eldre. Dette styrker treningstilbudet både ved at vi får litt større treningsgrupper
og samarbeid på trenersiden. I den eldste treningsgruppen har vi åpnet for noen utøvere fra
Drammen Strong, som har et lite treningsfellesskap i egen klubb. Høsten 2019 hadde vi møte
med Sjåstad for å diskutere og formaliser treningssamarbeidet basert på de erfaringene som er
gjort til nå.
Skiskyting:
Skiskytterne har i tillegg til fysiske treninger, skytetreninger på Eggevollen. I perioder av året
kjøres den ene fysiske treningen som komb/hardkomb. Det har variert litt om dette har vært
sammen med langrennsutøverne, eller om det har blitt delt opp i langrenn og skiskyting en
gang pr ue.

Team Lier skiskyting
Teamet Lier skiskyting har sesongen 2018/2019 hatt opplegg rundt Norgescup, med
støtteapparat på standplass, drikke/stavpost, sekundering, start/mål og skismøring. Fra

sesongen 2018/2019 har dette blitt gjort i samarbeid med Drammen Strong. Teamet har egen
smørevogn bemannet av foreldre fra Lier og Drammen Strong. Alle klubbens utøvere fikk
mulighet til å benytte seg av Norgescup-opplegget. De fleste av klubbens utøvere i NC-alder
er med på dette opplegget. Teamet har søkt om, og fått innvilget støtte til transport og
oppstillingsplass for smørevogn, slik at smøretilbudet blir litt billigere for utøverne.
Erfaringen fra smøretilbudet i teamet er svært positiv. Dette tilbudet innebærer at alle
klubbens utøvere får mulighet til å gå på ski smurt med utgangspunkt i systematisk skitesting
gjennom hele konkurransehelgen, til en pris som holdes så lav som mulig. I tillegg til at
opplegget gir løperne gode ski, er tiltaket miljøskapende og bidrar til å bygge klubb og
klubbfølelse.
Renn
For første gang i skigruppas historie, har vi hatt to kvalifiserte utøvere til JR-VM. Andreas
Tronsli kvalifiserte seg til junior-VM i langrenn, og Vetle Rype Paulsen kvalifiserte seg til
junior-VM i skiskyting.
Langrenn:
Ungdommens Holmenkollrenn 2019: 6 deltakere fra Lier.
Hovedlandsrennet på Gålå: 4 deltakere fra Lier.
Jr-NM Savalen: 1 utøver fra Lier.
Jr-Lygna: 1 utøver fra Lier.
Jr-VM Lathi: Andreas Tronsli 37 plass på sprint.
Skiskyting:
Norgescup 2018/19-sesongen: 15 utøvere (junior/senior) fra Lier IL.
Jr-NM skiskyting: Orkdal/Østre Toten. Topplasseringer:
Linnea Winsvold: nr 2 fellesstart K17
Mathias Sørnes: nr 3 fellesstart M17
Vetle Rype Paulsen: nr 1 sprint M19
Mathias Sørnes nr 3 stafett M17-18
Linnea Winsvold nr 2 stafett K17-18
Linnea Winsvold nr 3 normal K17
Jr.VM-skiskyting: Vetle Rype Paulsen nr 3 i jaktstart i klassen menn ungdom

HL skiskyting 2019, Oppdal: 8 utøvere fra Lier. Topplassering:

Sivert K Rusten nr 3 normal G15
Sivert K Rusten nr 1 stafett G15
Truls Bonden Hørthe nr 3 stafett G15-16
Også blant de yngre utøverne har skigruppa har mange deltakere i skiskytterrenn. Flest deltar i
kretsens Sparebank-1-cup, men også Kvalfossprinten, Askersprinten og Bendit Bjerke og
Bendit Liatoppen har god deltakelse fra Lier IL.
Statkraft Young Star-rennet 2019: Truls Bonden Hørthe kvalifisert fra Lier (G16)
Også på sommeren har vi god deltakelse i rulleskiskytterrenn. Lier har hatt utøvere med på
Blinkfestivalen, LM og NM/jr-NM rulleskiskyting.

Utdanning
Skiskytterskole 2019-20 v/Åsmund Runningen og Marte Bueie (oppstart uke 41): 10 barn
deltok.
Trener1-kurs skiskyting: kretsen arrangerte trener1-kurs, skytedel, i Lier høsten 2019. Lier
hadde 8 deltakere. To av disse tok også fysiskdelen av kurset (på Hønefoss)
TD-kurs skiskyting: ble også arrangert i Lier. Fra Lier var det tre deltakere.

Arrangementer
Skikarusellen ble arrangert med fire renn i januar 2019. Det var som vanlig god oppslutning
om skikarusellen, med 307deltakere.
Sesongen 2018/2019 fikk Lier to Sparebank1-cup-arrangement. Det første arrangerte vi
sammen med Hønefoss, 12.-13.01, på Simostranda. 316 deltakere lørdag og 203 deltakere
søndag. Det andre arrangerte vi 16. og 17. mars, sammen med Drammen Strong, på
Simostranda. 185 deltakere lørdag (normal), stafetter søndag.
HL-gruppen hadde møte med kveldsmat og planlegging av forberedelser til HL på Hørthe
gård.
Ulveløpet: 09.03.2019, 60 deltakere
Liermesterskapet 20.03.19 –79 deltakere, 45 fra Lier IL.
Klubbmesterskap i langrenn inngikk i Liermesterskapet.
Klubbmesterskap i skiskyting ble arrangert 24.03.2019. 47 deltakere.
Sesongavslutning ble arrangert på Martinsløkka. Premieutdeling for klubbmesterskapene.

Skigruppa har hatt tidtaking for Kraftløpet i august, Eggekollen opp i september og for
Hauern.
Det ble arrangert barmarksamling i Lier høsten 2019 for HL-gruppen. Utøverne fikk i tillegg
til treningsøkter, sosiale arrangementer på kveldene. Hjemmesamlingen ble vurdert positivt.
Lierrennet 2019 ble arrangert 14.12.19. Totalt 305 deltakere.
Håkon Kylland var TD på Konnerudrennet, desember 2019.

Materiell
Det er kjøpt inn to nye kikkerter i 2019.

Anlegg
Eggevollen er kontinuerlig vedlikeholdt, for daglig drift. Skivene (mekaniske) fungerer
tilfredsstillende, men trenger periodisk ettersyn. Vedlikehold og renhold av varmebua går på
rullering blant medlemmene og gjesteklubber (Bødalen og Drammen Strong) i tillegg til en
høst og en vår dugnad.
Status: Det er etablert kulefangere (matter), dette ser ut til å fungere tilfredsstillende.
Lyssetting av skivene er kunne også vært bedre, men det er mørkt på standplass. Mattebua er
også kald, noe som i perioder gjør at mattene våre er frosne. Mangel på lys og frosne matter
gir noe reduserer treningsutbytte. Vi har derfor ønske om bedre lys på standplass og isolert
mattebu, med varme, for å heve kvaliteten på skytetreningene ytterligere. Det søkes om
midler til dette i stiftelser og ordninger.
Utleie, bruk og gjester: Det er egne medlemmer og gjester som bruker Eggevollen. Dette
krever rutiner. Vi må skjerpe inn litt på rutiner om opprydning etter bruk, låsing og periodisk
vedlikehold.

Martinsløkka er skilt ut i eget selskap - MARTINSLØKKA AS.
2019 blir husket for dugnad og utvikling av kunstsnøanlegget, et enormt arbeide sammen med
Sjåstad Vestre Lier (SVIL). Prosessen er drevet fremover av Lars Sylling og Jan-Tore
Jørgensen, sammen med en entusiastisk gjeng (Tron Rustadbakken, Jørgen Jensrud, Arne
Christoffer Sand, Magne Døssland og Amund Ringdal). Martinsløkka AS er nå tilnærmet i
mål med å etablere kunstsnø i hele traseen, kun detaljer gjenstår. Etableringen er gjort i tråd
med praksis rundt om i landet med pumpe og kompressor på strøm, rør over bakken og
nedgravde inne på Martinsløkka, etter kommunens krav.
Produksjonen av snø i november 2019, ble gjennomført med bruk av innleide ressurser
(kompressor). For kommende år forventer vi en ytterligere forbedret kapasitet med det
oppgraderte anlegget. Uansett så har vi i 2019/20 sesongen kunnet tilby løyper og anlegg for
trening og renn i en vinter med varierende snøforhold, sammen med flinke mannskaper fra
Lier kommune som kjører. Etableringen av kunstsnø, og drift av løyper har gjort at vi og

andre i Lier og omegn har tilgang på flotte treningsforhold, også i år hvor det er lite natursnø.
Arbeidet vi gjør på Martinsløkka bidrar til mer skiglede for alle, og vi observerer at det er
gjester fra hele Østlandet som bruker anlegget. Lier IL og SVIL bidrar sterkt til finansiering
og gjennomføring. Det er ønskelig at kommunen og brukere for fremtiden betaler for denne
innsatsen, som skaper folkehelse og utvikler Lier som friluftskommune.
Servicebygg, med toalett og rennfasiliteter er under utvikling. Det er ett mål å få på plass
fremdriftsplan ila 2020.
Leirdalen er vår drømmearena og fremtidig kraftsenter for ski og skiskyting i Lier og omegn.
Anlegget slik det er planlagt, følger overordnede ideer for hvordan fremtidens anlegg skal
utvikles, med ulike aktiviteter rundt et felles møtepunkt der det kan legges til rette for både
organisert idrett som våre og egenorganisert idrett som f.eks. ulike sykkel aktiviteter.
Anlegget er med i ny kommunedelplan men med delt formål om næring. Bruk av området til
næring krever flytting av markagrensen, noe som krever en departementsavgjørelse. Vi håper
på et avslag som vil øke mulighetene for skianlegg. SV og Venstre mente dobbelt formål ikke
er lovlig i kommunedelplanen. Ved utgangen av 2019 venter vi på denne vurderingen.
Arbeidet med oppfølging av kommunale prosesser og samarbeid med andre klubber og
kretser ledes nå av Runar Opsahl.
Økonomi
Skigruppa har søkt og fått innvilget støtte fra følgende fond/støtteordninger:
Kr 56.154,- LAM-midler.
Kr 14.970,- Driftstilskudd Lier kommune til Eggevollen.
Kr 105000,- Sponsorinntekster gjennom hovedstyret
Skigruppa har i 2019 hatt samarbeidsavtale med G-sport Asker, og for skiskytterne har vi
avtale med Magne Landrø.

Likviditeten i skigruppa er grei. De viktigste inntektsbærere er aktivitetsgebyret og inntektene
fra skikarusellen og andre skirenn vi arrangerer.
Avslutning
Styret vil takke alle som har bidratt gjennom sesongen. Det er mange som legger ned mye
arbeid for at vi skal ha et godt tilbud til våre barn. En stor takk til alle trenerne som bruker av
sin fritid på å være trenere for våre barn. Det er gledelig at noen av de eldste utøverne tar
treneroppdrag! Eldre utøvere er gode forbilder for de yngre, og det at noen av dere velger å bli
trenere i klubben, er verdifullt!
Takk til alle som bidrar på våre arrangementer, og med større og mindre dugnadsoppgaver,
vaffelrøre, foreldreoppgaver på renn, vedlikeholdsarbeid, snøproduksjon, oppgradering av
Eggevollen og Martinsløkka med mer. Høsten 2019 har vi hatt stor dugnadsinnsats på

Martinsløkka, og vi setter stor pris på alle som har stilt opp for å gjøre Martinsløkka til et enda
bedre treningsområde for utøverne våre!
I forbindelse med NC-opplegget utføres det mange dugnadstimer til skitesting og i smørebod,
og ulike oppgaver i forbindelse med rennene: stavposter, drikkeposter, felles
overnattingstilbud, fotografering på renn m.m. Takk til alle som bidrar her også!
Det er mange oppgaver som skal gjøres i en klubb, og vi er avhengige av frivillig innsats. En
stor takk til alle som bidrar til at vi klarer å gjennomføre alle aktiviteter. Skigruppa har et godt
tilbud, og vi markerer oss godt både i bredde og topp. Takk til store og små for god innsats!

Styret.

5. Resultatregnskap og balanse 2019

6. Fastsettelse av aktivitetsgebyr for sesongen 2020/21
Styret foreslår å beholde aktivitetsgebyret likt som i sesongen 2019/2020:

Konkurranseklasse 10 år og yngre (2006 og yngre)*
Konkurranseklasse 11 år (2005)
Konkurranseklasse 12 år og eldre (2004 og eldre)
*10 år og yngre betaler aktivitetsgebyr til BIG.

Langrenn
100,1100,1600,-

Skiskyting
1100,2100,2600,-

Seniormedlemmer som trener på egenhånd og dekker alle utgifter selv, betaler kr 250,-.
Trenere får redusert aktivitetsgebyret for ett barn, eventuelt sitt eget aktivitetsgebyr, med en
sum tilsvarende aktivitetsgebyret på langrenn.
Alle som deltar på deltar på treninger eller konkurrerer for Lier IL, skal betale aktivitetsgebyr
til Lier IL ski og være medlem av Lier IL.
Hvis det er plass kan medlemmer fra andre skiklubber få delta på skiskytterskolen, de betaler
da aktivitetsgebyr på skiskyting for aldersgruppen 10 år og yngre. Dette er kun hvis det er
ledige plasser, medlemmer av Lier IL har fortrinnsrett. Etter fullført skiskytterskole må man
være medlem av Lier IL for å delta på skiskyting.
Utøvere fra andre skiklubber kan delta på treninger i regi av Lier IL hvis dette er
hensiktsmessig f.eks. for å øke antall jenter i treningsgruppen. Utøvere som er regelmessig
med på Lier IL sine treninger, må betale aktivitetsgebyr til Lier IL ski. Lier har samarbeid

med Sjåstad/Vestre Lier, og i utgangspunktet er dette vårt treningssamarbeid på tvers av
klubber pr i dag. Vi har noen skiskyttere fra Drammen/Strong som er med på treningene våre,
men dette samarbeidet er ikke satt i system/avtale. Disse utøverne betaler aktivitetsgebyr.
Skigruppen er positive til slike løsninger, så lenge der er kapasitet i treningsgruppene.

7. Fastsettelse av utøverstøtte for sesongen 2020/21
Hovedstyret har bestemt at all sponsorvirksomhet skal koordineres gjennom hovedstyret.
Skigruppen har tidligere vedtatt å fordele 1/5 av årsoverskudd til utøverstøtte. De siste
sesongene har dette blitt brukt til Team Liers opplegg for skismøring på NC.
Hvordan dette skal videreføres for 2020/21, diskuteres på årlig møte/medlemsmøte xx.xx.

8. Budsjett og regnskap
3011
3014
3020
3140
3320
3420
3450
3620
3650
3750
3820
3920
3990

Sponsorinntekter
LAM Midler
Sponsor/samarbeidsavtaler
Kiosksalg
Egne arramgementer
Kommunalt tilskudd
Tilskudd særforbund
Leieinntekter utstyr
Divese inntekter
Tilskudd/gaver
Aktivitetsgebyr
Aktivitetsgebyr
Sum inntekter

4051
4070
4210
4235
4240
4250
4310
4410
4520
4610

Reise og opphold
Deltageravgift
Treningsutgifter
Utøverstøtte
Trener utgifter
Sosiale aktiviteter
Kurs og trenere mm
Innkjøp kiosk
Treningsutstyr
Arrangement utgifter

Regnskap 2019
Budsjett 2020
105 000,00
50 000,00
56 154,00
50 000,00
0,00
0,00
49 085,00
30 000,00
165 702,00
80 000,00
14 970,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 300,00
115 000,00
125,00
0,00
0,00
503 336,00
340 000,00

-2 148,00
185 660,00
4 000,00
33 520,00
22 089,00
1 744,00
500,00
31 787,00
2 688,00
23 178,00

10 000,00
180 000,00
4 000,00
25 000,00
20 000,00
5 000,00
1 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00

4620 Div arr utgifter
Sum varekost

6341
6390
6392
6510
6520
6560
6850

Lys
forsikring anlegg
skiskytteranlegg
Materiell
lege, fyso
Premier
data
Sum andre kostnader

8050 Renteinnteker
8110 Renteutgifter
8115 Gebyrer
Sum finans
Resultat

9 868,00
312 886,00

5 000,00
290 000,00

0,00
0,00
2 079,00
53 313,00
0,00
13 785,00
69 177,00

0,00
0,00
5 000,00
20 000,00
2 000,00
15 000,00
0,00
42 000,00

736,00
90,00
2 012,00
1 366,00

500,00
100,00
1 000,00
1 366,00

119 907,00
-24 694,00
95 213,00

6 634,00

9. Innkommende forslag

10. Valg av skistyre for sesongen 2020/21
Det skal velges ny leder og nestleder for skigruppa.Valgkomiteens innstilling legges fram på
årsmøte i Lier IL (18.03.2020).

