Årsberetning 2018

Bildet er fra langrennsgruppa sin Bjorli samling i desember 2018.

1. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018
1.1 OM M.O.I.
Siden 1892 har Molde og Omegn Idrettsforening (MOI) arbeidet for idrett og friluftsliv i byen
og distriktet. Fra starten i 1892 famlet nok foreningen en del for å finne sin plass i datidens
lokalsamfunn. Idretter som skøyteløp, roing, friidrett, turn og sykling ble alle forsøkt.
Det ble skiidretten og særlig hoppsporten som engasjerte MOI’erne og skapte tilsig av
medlemmer og et interessert publikum de første årene.
Da skihytta i Moldeheia ble innviet i desember 1911, viste det seg også at det var et stort
behov for å legge forholdene til rette for tur - og friluftsliv. Hytta ble et vellykket bindeledd
mellom friluftsinteressene og den aktive skiidretten i byen.
Gjennom de neste 30 år kom også langrenn- og alpinsporten på plass som grupper i MOI.
Orienteringssporten ble for alvor lansert i foreningen i 1968. Sykkel har vært en gruppe som
har vært stor, men er blitt lagt ned. Skiskyting ble opprettet i 2003 og har etablert seg som en
betydelig aktør på Skaret Skisenter med flott anlegg.
MOI er i dag en av de største fleridrettsforeningene i fylket. Vi ønsker å gi alle et tilbud om
aktiv idrett, trim og friluftsliv i Molde og distriktet. Trim og Rekrutt er en viktig bidragsyter
til foreningens lavterskel aktivitet, sammen med blant annet langrennsgruppas Tirsdagsrenn,
hvor Istad Kraft har kommet inn som sponsor. Foreningens virksomhet er i stor grad knyttet
til utendørsaktiviteter og bruk av naturen som arena, noe Friluftsskolen er et godt eksempel
på. Et satsningsområde har vært og skal være å opprettholde en god folkehelse blant byens
befolkning. Noe Skihytta særlig bidrar til. De siste årene har den vært mer besøkt enn noen
gang tidligere. Med orienteringsgruppa sin stolpe orientering har foreningen også et tilbud til
bevegelseshemmede. Orientering fra rullestolen er nå mulig i sommerhalvåret.
Den enkelte aktivitet er organisert i egne undergrupper eller råd/utvalg med egne styrer som
følger:
Undergrupper
Alpin
Hopp/kombinert
Langrenn
Orientering
Trim og rekrutt
Skiskyting

Råd/utvalg
Skihytta
Molde7topper
Friluftslivsskolen
Seniorgruppe

1.2 ORGANISASJON
ÅRSMØTET
HOVEDSTYRET HS
AU+ GRUPPELEDERE

au
ARBEIDSUTVALGET AU

RED. UTVALG

SKIHYTTA
AD HOC

Seniorgruppe
Molde7topper

LANGRENN

HOPP KOMBINERT

FRILUFTSLIVSSKOLEN

ORIENTERING

ALPINT

SKISKYTING

TRIM & REKRUTT

Undergrupper (nederste linje) har stemmerett i HS. Råd/utvalg har møterett i HS.
Årsmøtet er MOI’s øverste organ. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av 6 valgte medlemmer
pluss 1 varamedlem. Hovedstyret (HS) består av AU i tillegg til lederne av alle
undergruppene.
AU er gjennomførende enhet, og forbereder saker til HS og Årsmøtet.
Etter årsmøtet 2018 har hovedstyret hatt følgende sammensetning:
Arbeidsutvalget:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Thomas Sandhaug
Marie Aslaksen Røed
Per Eldar Nakken
Per Sverre Raknes
Åge Vassdal
Håvard Bjerkeli
Kirsti Røshol Johnson

Fra gruppene med møte og stemmerett:
Leder alpint:
Magne Farstadvoll
Leder hopp/kombinert: Jens Petter Straumsheim
Langrenn:
Frank Polte
Leder skiskyting:
Sylfest Glimsdal
Leder orientering:
Bjarne Sjåholm
Trim/rekrutt:
Kristian Solbu
Råd og utvalg i hovedstyret med møte og talerett:
Leder Skihytta:
Konrad Moe
Leder Friluftslivsskolen:
Anne Melbø

Det er blitt avholdt 6 møter i hovedstyret i løpet av perioden mars 2018- mars 2019.
Arbeidsutvalget har i liten grad avholdt egne møter, kun før de hovedstyremøter det har vært
behov. I tillegg benyttes messenger gruppa mye.
Kirsti Røshol Johnson har representert MOI i Molde Idrettsråd. I tillegg har Hanne Hagseth
sittet som revisor, og Thomas Sandhaug sitter i valgkomiteen.
1.3 MEDLEMSUTVIKLING
Foreningen har nå innarbeidet weborg sin internettløsning og medlemssystem. Dette
tilfredsstiller Norges Idrettsforbunds krav, og gir oss nødvendig oversikt og kontroll over
medlemsmassen.
Det er etablert rutiner for oppfølging av medlemsavgift. Purring skjer pr e-post til de som er
registrert med slik adresse. I tillegg vil det være nødvendig med en ekstra purrerunde til de
som ikke har betalt og dermed faller ut av registret som medlem.
Det var registrert 765 medlemmer pr 31.12.2018. Dette er en oppgang fra 2017, da hadde vi
692 medlemmer. Fra 2017 endret vi dato for innmelding til april, noe som klaffer bedre med
medlemsåret for de aktive. Alle har innmelding mellom april-september, et samlet styre hadde
trua på denne ordningen. Etter to år kan vi forsiktig konkludere at dette har slått positivt ut, ca
150 medlemmer ekstra på to år er et bra oppsving.
Medlemmer er registrerte og betalende medlemmer, inkl. æresmedlemmer. Det registreres
fortløpende nye medlemmer på klubbens hjemmesider (www.moi-idrett.no), og de aktiviteter
som arrangeres i regi av MOI, genererer også nye medlemmer. Naturlige svingninger i
antallet medlemmer har vi når f.eks barn som går tirsdagsrenn meldes inn og deltaker på
Friluftslivskolen meldes inn. Dette gjøres en gang med mange nye inn, tilsvarende effekt ser
vi også på leiekgym og allidrett.
1.4 AKTIVITETER
Et sammendrag av de enkelte gruppenes årsmeldinger er tatt inn i denne årsmeldingen. Disse
viser at det meget god aktivitet i gruppene, råd og utvalg. Dette skyldes stor frivillig innsats,
dyktige ledere og trenere.
NC Skiskyting

24.-25. februar 2018 arrangerte MOI-skiskyting Norgescup for junior og senior.
Totalt var det ca. 470 deltakere og nærmere 200 frivillige i sving. Det var en snørik
vinter og vi fikk supre forhold under rennene med gode vinterforhold alt fra knall
sol til overskyet og litt lett snø helt på slutten av søndagen. Dugnadsgjengen som
totalt la ned ca. 5000 timer, ble rekruttert fra MOI andre klubber i kretsen og
kjente og ukjente meldte seg villig til tjeneste. Vi hadde også en større andel av
russ/klubber og lag som fikk betalt dugnad. Vi hadde en god og hardtarbeidende
arrangementskomite som var i god rute hele veien.
Til tross for en del større investeringer på ca. 200.000, - (blant annet løypeskillere)
og store kostnader med brøyting av travbanen til parkering og leie av stort telt,
gikk arrangementet ca. kr. 200.000 i overskudd. Disse midlene vil brukes til å
ferdigstille skiskytteranlegget samt legge til rette for videre utvikling av skiskyting
i MOI.

I evaluering Skiskytterforbundet gjorde fikk vi toppscore på 32 av 34 punkt. Mange
positive tilbakemeldinger i etterkant fra aktive og ledere. Det var et sterkt ønske
fra Skiskytterforbundet at MOI skal være med å arrangere større renn framover.
Nøkkeltall
•
•
•
•
•
•

Det ble skutt 70000 skudd
470 deltakere
1900 sveler
200 frivillige
kr 200.000 i overskudd
5000 dugnadstimer

Barnas skidag
Gjennomført på Skaret Skisenter, med bra oppmøte og pent vær.
Byttedag
Gjennomført i november. Litt mindre innlevert utstyr. Veldig bra oppmøte. Skiene forsvant
som vanlig fort unna.

17.mai ble som vanlig markert. God deltagelse. Mange på rulleski – slikt skaper stemning.

Molde7topper ble arrangert for fjerde gang i 2018. 1363 påmeldte, hvorav ca 200 i
aktivklasse og 500 i mosjonsklasse, i tillegg var det trimklasse. Nytt av året var Ultraløp med
35 deltagere som løp 50 km. Barneløp rundt tjernet samlet ca 50 barn. Start og mål på
Romsdalsmuseet. Nydelig sommerdag også i 2018.

Varden Opp
Siste torsdag i september arrangerte MOI motbakkeløpet Varden Opp. Løpet var en del av
Sparebanken Møre sin motbakkecup. Til sammen 125 deltakere stilte. Tilreisende fra hele
fylket. Mange barn fra egne grupper. Gratis deltagelse for MOI barn var en stor suksess.

Byttedagen ble arrangert som vanlig med innlevering av ski, skiutstyr ol. på fredagskveld og
salg på lørdag. I overkant av 1000 artikler ble levert inn, noe som er litt førre enn før, men
bedre kvalitet på utstyret som leveres inn. Det var stort oppmøte og stor omsetning. Suksess
med VIPPS som betalingsløsning.
1.5 ANLEGG
MOI’s anlegg og eiendeler er i god stand. De viktigste anleggene som vi selv eier er Skihytta,
Mølleråsen, Skiskytteranlegget inklusiv Kongehytta, MOI brakka på Skaret Skisenter, samt
MOI/RIVAL bua i Tusten. I Tusten har vi i 2018 frisket opp anlegget med våre 4 største
sponsorer. Se bilder.
Lagerbygget i Jensgurilia sto ferdig sommeren 2018. Prosjektet ble leded av Stig Brudeseth
fra Friluftslivsskolen. 04.juni ble toalett delen høytidelig åpnet av vareordfører Sissel Rykhus.
Bildet under viser også Tore Birkeland som har vært sentral i Molde Kommue for å realisere
prosjektet. At MOI lederen tok feil av dørmatta og etuiet til ordførerkjedet var ikke så heldig,
men ut i fra bildet å dømme, er stemningen likevel god. 😊😊

1.6 ØKONOMI
Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2018 er derfor satt opp under
denne forutsetning. 2018 har vært et år med litt mindre økonomiske utfordringer enn de
foregående. Til tross for anleggsutbygging i Jensgurilia og betaling av Jubileumsboka har vi
fått et positivt resultat. Vi mister inntekter og aktivitet på noen felter, men vokser på andre. Vi
trodde 2018 vil bli et økonomisk bedre år enn 2017, der fikk vi rett.

Hovedtall:
2018

2017

2016

2015

Driftsinntekter

4 489 069

4 359 215

3 106 201

4 253 519

Driftskostnader

4 144 898

4 494 907

3 379 018

5 485 777

Finansposter

-29 252

-22 192

-28 927

- 118 371

Årsresultat

314919

-157 884

- 301 744

-1 350 630

Egenkapital

3 234 803

2 919 884

3 077 768

3 379512

Balanse

4 118 205

3 917 001

4 328 782

4 799 534

MOI sitt regnskapsprinsipp (kontantprinsippet) medfører kostnadsføring av hele beløp som
investeres som utgift i regnskapet. I et ordinært bedriftsregnskap vil slike investeringer
aktiveres i balansen og avskrives over en periode på 10-20 år.
Klubbens hovedsponsor er Sparebanken Møre, 2+2 årsavtale startet i 2016. Ny avtale for
2018 og 2019 ble forhandlet frem januar 2018.

Prosjekt tilhørighet betyr mye for M.O.I, tallene er som følger:
Sum

2018
318.516

2017
396.218

2016
421.987

2015
422.674

2014
597.134

2013
779.469

MOI har samlet sett mottatt 5.868.827,- fra Prosjekt tilhørighet. Et fenomenalt bidrag som har
skapt mye aktivitet og gode anlegg.

AU sin innstilling til budsjett for 2019:

Driftsinntekter
Medlemsinntekter
Tilskudd kommune/fylke
Stevneinntekter
Leieinntekter
Andre salgsinntekter
Bingo/utlodding/spillautomater
Dugnadsvirksomhet
Reklame og sponsorinntekter
Prosjekt tilhørighet
Andre tilskudd
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
Resultat før finansposter

Budsjett
2019
800 000
1 000 000
800 000
10 000
150 000
100 000
25 000
850 000
300 000
250 000
4 335 000
-4 000 000
285 000

Resultat
2018
775 747
1 090 373
915 226
9 400
257 002
85 697
21 840
752 054
318 516
263 215
4 489 069
-4 144 898
344 171

Av større arrangement arrangerer MOI i 2019 kun Molde7topper, da NC Hopp og Kombinert
ble avlyst.
Styret har som mål å drive nøkternt og drifte med overskudd.
1.7 INFORMASJON
MOI sine nettsider på www.moi-idrett.no /www.moldeidrett.no forbedres kontinuerlig. Mye
kommunikasjon foregår også på Facebook, i tillegg benyttes MESSENGER mye på
småmeldinger internt i klubbens ledelse. Med Messenger grupper og Facebook grupper sparer
man en del møtevirksomhet og tillitsvalgte/foreldre/utøvere holdes fortløpende informert. I
2017 ble VIPPS innført som betalingsløsning for alle klubbens undergrupper, dette er nå blitt
veldig innarbeidet, og bruk av betalingsterminal fases helt ut. Molde7topper kom i 2018 på
Instagram.
1.8 Æresmedlemmer
Ingen nye tildelinger i 2018. Foreningen har totalt 24 æresmedlemmer.
1,9 Bekledning
Foreningen har gjennom avtale med Trimtex en klubbkolleksjon bestående av overtrekksdress jakke/bukse, racing-dress, trenings-thights, lue og pannebånd. I tillegg ble det i
jubileumsåret 2017 produsert opp egne MOI headovere fra Spektrum. Medlemmene har også
tilgang på røde Swix boblejakker, med innbrodert Molde og Omegn IF, samt de viktigste
sponsorene.
Uniformeringen i de største gruppene er veldig god, og barn og voksne opptrer mer unisont
enn noen gang. Et samlet styre ønsker at vi beholder eksisterende kolleksjon. Medlemmene
kan bestille Trimtex produkter to ganger per år. Luer og headovere produseres etter behov.

2,0 Prosjekt miljø
Styret ønsket å sette fokus på miljø høsten 2018. Mange av foreningens undergrupper lever
sine egne liv. Styret ønsker med Prosjekt miljø, at klubben jobber mer på tvers av gruppene
for å bli en større familie, og ikke minst at man drar synergier fra hverandre.
Hovedstyret satte opp et beløp til disposisjon for de grupper som inviterer de andre gruppene
til sine samlinger og tilstellinger. I skrivende stund er det for tidlig å evaluere prosjektet.
2.1 Synlighet i media
Her er noen av artiklene fra Romsdals Budstikke i 2018. I tillegg har det vært en del større
nettartikler, særlig bildereportasjer fra diverse løp.

2.2 Takk

MOI. ønsker å takke sponsorer og samarbeidspartnere for et godt og utviklende samarbeid
også i 2018. Uten dette gode samarbeidet kunne ikke MOI opprettholdt kvalitet og omfang
på det tilbudet foreningen har i dag. Vi oppfordrer medlemmene og alle andre til å benytte
foreningens sponsorer og bidra til MOI gjennom Prosjekt Tilhørighet og Grasrotandel Norsk
Tipping.

En spesiell takk også til TRG (Kjell Inge Røkke sitt private selskap) for de midler MOI har
mottatt gjennom” Prosjekt Tilhørighet”. Dette er et unikt og fantastisk opplegg som bidrar til
å sikre aktiv drift. MOI oppfordrer alle til å støtte opp om MFK og godskrive sine sesongkort
på MOI. Det kommer fellesskapet til gode!

Til slutt også en spesiell takk til alle frivillige som yter en fantastisk innsats for MOI. Dere er
bærebjelken i alle våre tilbud og aktiviteter.

ÅRSMELDING FOR TRIM OG REKRUTT 2018
1.

Styresammensetning

Leder: Stig Vasseng
Kasserer: Dan Pedersen
IT-ansvarlig: Kristian Solbu
Utstyrsansvarlig: Ole Bjørn Kolflåth
Styremedlem: Magni Standal Hånes
Styremedlem: Silje Goksør Sivertsen
Styremedlem: Jorun Monsås Knutsen

2.

Aktivitet/arrangement/antall aktive

Leikegym og allidrett
Trim og rekrutt har samlet aktivisert 156 på lekegym og 48 barn på allidrett i alt 204 barn. Alle
instruktørene er rekruttert fra foreldregruppa har gjort en god jobb.
Det har vært gjennomført leikegym ved fem forskjellige skoler i år: Nordbyen, Langmyra, Bergmo, Sellanrå
og Kvam, med totalt 9 partier, og 156 barn. Det har vært flere påmeldinger i løpet av perioden, både før og
også etter jul. Men barn har også sluttet, og blitt erstattet med nye. I tillegg har det vært litt bytte av
instruktører på noen parti, pga tidspress, eller at barnet ikke har ønsket å fortsette, så de har valgt å slutte.
Det har vært gjennomført allidrett med to grupper for 6-7-åringer med henholdsvis 10 og og 16 barn per
gruppe. Den eldste gruppen for barn 8-13 år hadde 10 barn. Vi dekker nå hele barneskolen, og det er et bra
tilbud. Vi når en liten del av barna i Molde, som velger å prøve seg som hos oss. Men det bør jobbes enda
bedre for å nå de barna som ikke er med i noen treningsaktivitet. Vårt tilbud gir så godt innblikk i alle typer
idretter, og det er jo veldig bra å være en god allrounder i de fleste idretter. Håper MOI hovedgruppa også
kan være med å tenke rekruttering, så vi når flest mulig i kommunen vår.
Vi har prøvd så godt det er mulig å bruke MOI sine undergrupper denne sesongen. Alle allidrettspartiene
skulle innom MOI sine aktiviteter: hopp, alpint, orientering, langrenn og skiskyting. Ut over dette har
gruppene stått fritt i å velge aktiviteter. Eksempel på aktiviteter gruppene har deltatt i er hallaktiviteter,
friidrett, fekting, klatring, svømming, bryting, bordtennis, golf, bowling, badminton, boksing, ridning, seiling
og sykkel. Det er viktig å bli fulgt godt opp av MOI når vi komme til dere, siden det må være trygt og
forutsigbart for allidrettsgruppene, og gjerne litt lystbetont trening med tanke på ny rekruttering til de
forskjellige idrettene.
Barnas skidag 2018
Barnas skidag er i likhet med Byttedagen blitt et kjent arrangement for barnefamilier i Molde og vi har gode
dokumenter til bruk i forberedelse og gjennomføring. Arrangementet ble gjennomført på Skaret skisenter
søndag 10. mars. Lærere og idrettslinje-elever fra Romsdal videregående skole sørget for å lage
skileikområde, ordne løyper og bistå med andre oppgaver underveis. Dette gjorde arrangementet

overkommellig for oss, og det ble gjennomføre «knirkefritt». Det var ca. 200 deltakende barn på
arrangementet.

Byttedagen 2018
Byttedag av vintersportsutstyr ble gjennomført på Rådhuset fredag 18. og lørdag 19. november. Dette er et
miljørettet tiltak som er blitt svært populært blant barnefamilier i Molde.
Det ble et godt år med ca 1.200 artikler innlevert på fredag, og mesteparten av varene ble solgt på lørdag.
Det er utarbeidet gode dokumenter til forberedelse og gjennomføring av byttedagen. God hjelp fra
Intersport og G-sport til taksering av varer fredag samt flinke hjelpere med god kompetanse på ski og utstyr
under salget på lørdag, gjorde dette til et knallbra og skikkelig vellykket arrangement. Vi var aktive i
framkant med markedsføringa også, som er veldig viktig. Vi satt igjen med et salg på kr. 101572,- Men noen
utgifter blir det, så overskuddet i år ble på kr. 2824,Dette skyldes blant annet at vi ikke fikk sponsor til annonse i Romsdals Budstikke og økte udgifter til
forpleining av frivillige hjelpere.
Vi har tatt i bruk Vipps til betaling på skibyttedagen og vurderer at dette fungerer utmerket.

3.

Sportslige resultater, herunder representasjon

Ikke relevant for trim og rekrutt.

4.

Utdanning/kurs/trenersituasjonen

Instruktørene på leikegym og allidrett er rekruttert fra foreldregruppa. Noen få melder seg selv som
instruktører ved påmelding av barnet, men de fleste må vi rekruttere ved direkte telefonkontakt. Dette
krever stor innsats fra alle i styret fra påmeldingstidspunkt i slutten av august og frem til sesongstart i
midten av september. I tillegg må vi følge tett opp om alle partiene gjennom hele sesongen for å få dem til
å fungere godt, med fornøyde og positive instruktører og fornøyde barn/foreldre.
Alle instruktørene får hefter med aktuell informasjon og forslag til aktiviteter/program. Alle instruktørene
fikk tilbud om instruktørkurs før sesongstart. De jobber gjerne to og to sammen på treningene, så de har
hverandre som sparringspartnere. Vi er dem evig takknemlige, for all trening igjennom oss er jo bygd på
frivillighet blandt foreldre, med noe hjelp av innleide instuktører. Vi har ikke arrangert eventer eller
middager til instruktørene, siden vi syntes det var dårlig oppmøte på sånt i tidligere år, i tillegg til at det har
vært kostbart. Men, en blomst skulle nok alle ha fått ved sesongslutt, og det må vi få til i år.

5. Økonomi
En stor del av våre inntekter er svært variable: Tilskudd fra hovedstyret, støtte fra næringslivet gjennom
søknader og støtte fra Norges Idrettsforbund.
Utgifter til leikegym/allidrett er i hovedsak halleie, aktivitetsutgifter, eksterne instruktører allidrett,
utstyrskjøp (til gymsalene, t-skjorter og medaljer).
.

6. Oppsummering

utstyrskjøp (til gymsalene, t-skjorter og medaljer).
.

6. Oppsummering
Trim og Rekrutt har i perioden aktivisert 204 barn ukentlig i leikegym og allidrett ved 5 skoler i Molde
(Nordbyen, Langmyra, Bergmo, Sellamrå og Kvam). Det er dyrt å leie timer på skolene, og vi har noen få
tildelte timer hver uke pr skole. Noen av gruppene er veldig fulle, og foreldre og instruktører har reagert
negativt på dette. Vi vil jo så gjerne at alle skal få plass, men når partiet har over 22-24 barn, så blir det for
mange barn og for mye kaos. Håper vi får til god spredning og passelig antall på gruppene i 2020. Det er jo
det vi jobber mot. Men det er mange foreldre som vil ha barna sine på akkurat det partiet, på den skolen,
og det er jo forståelig. Der har barnet kjente, og der skal en begynne, eller går på skolen.
I tillegg til drift av alle 12 partiene, så har vi også arrangert Barnas Skidag og Byttedag, med suksess.
Molde, 27.03.2019
Stig Vasseng
Leder MOI Trim og rekrutt

Dan Pedersen
Kasserer i Trim og rekrutt

MOI ALPINT – ÅRSBERETNING 2018
AKTIVITETER VINTER

Alpinistene i MOI samkjørte også i 2018 alle treningene (ski og barmark) med løperne fra
Sportsklubben Rival. Det var gjennom hele vinteren treninger i Tusten 2 kvelder i uka. Det ble i tillegg
avholdt treninger i lysløypa i renn frie helger.
Tirsdagstreningene var inndelt i to grupper. En gruppe i barnebakken for de minste, og en gruppe i
lysløypa som i hovedsak driver konkurransetrening med porter og modeller.
Torsdagstreningene ble gjennomført i lysløypa.
Snømessig har vinteren 2017-18. vært veldig god. Tusten skiheiser åpnet sesongen 1.desember, og
holdt det gående helt til 15. April. Denne vinteren vil bli husket som en treningsmessig stabil og fin
vinter. Vi har hatt gode treningsforhold gjennom hele vinteren uten avbrekk pga. mildvær og
snømangel. Noe som også gir økt skiglede og resultater som viser framgang med sammenligning til
andre løpere i kretsen. Som alltid foregår de første samlingene og skihelgene på snøsikre Bjorli.
Rennsesongen gikk som planlagt gjennom hele vinteren uten noen avlysninger. Den startet på
Oppdal i romjula og ble avsluttet på Stranda i påska.
Tustenrennene ble arrangert første helg i februar under flotte forhold.
Egne arrangement:
SL og SSL kretsrenn på Tusten
ca. 100 løpere
Telenorcup i Tusten
2.stk
ca. 50 løpere
Onsdagsrenn
4.stk
Klubbmesterskap ble arrangert 17.mars i lysløypa på Tusten.

AKTIVITETER SOMMER

Sesongforberedelsene for vinteren 2018-19.startet for oss moldensere og hele kretsens løpere med
en to dagers barmarksamling i Molde. Sesongforberedelsene ble videre fulgt opp med en 4. dagers
ski samling på Juvasshytta i høstferien. En årlig samling arrangert i fellesskap mellom skikretsen og
klubbene.
Barmarkstreningene ble som vanlig startet opp etter høstferien i Rivalhuset.
Treningene er inndelt i to grupper:
6-10 år
treneransvarlig: Arne Litlere og
May Elise Aandal
11 år og eldre treneransvarlig: Bjarne Sjåholm
Barmarkstreningene ble avsluttet da Tusten åpnet i desember.

Økonomi/eiendom
Av eiendeler i Tusten har vi 50% i klubbhus og tidtakerbu med møblering og utstyr, 2 startbuer,
lysanlegg, snøkanonanlegg, tidtakerutstyr, radioer, porter og sikkerhetsnett.
Styret:

Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Verv:
Trenere:
Representant driftskomitè Tusten:
Styremøter:

Magne Farstadvoll
Bjarne Sjåholm
Trond Hoff
John Sjåholm
Tomas Bakken
Camilla S. Aandal
Bjarne Sjåholm, May Elise Aandal
Tomas Bakken
Styremøter er blitt avholdt etter behov

Glimt fra Tusten

Årsberetning MOI hopp og kombinert
2018-2019

Brødrene Skoglund i aksjon under NM på Beitostølen.

Fra Telenor-karusell i hopp og kombinert.

Styrets sammensetning:
Jens Petter Straumsheim, leder, Nils Henrik Johnson, nestleder, Reiel Gravdal, sekretær, Melvin Tornes,
kasserer, Per Olav Blikås, Per Skoglund, Ole Kristen Hovdenak og Olav Oterhals. Varamedlem: Arnor
Evensen
Aktiviteter:
Sesongen 2018/2019 har bestått av mange høydepunkter og noen bekymringer. Vi har fullført arbeidet med
en nybegynnerbakke (K5) Møller’n og kunne innvie en ny K25 i Skarbakken. Våre utøvere har oppnådd
mange gode resultater i bakkene og mange nye unge har fått prøve hopping for første gang. De største
sportslige prestasjonene har brødrene Andreas og Aleksander Skoglund stått for, med medaljer og sterke
resultat i NM, Junior VM, COC og ikke minst 9. mars hvor begge fikk debutere i World Cup i
Holmenkollen. De tok hvert sitt gull under Junior NM.

Nedenfor er oversikt over de viktigste aktivitetene i MOI Hopp og kombinert i sesongen som har
gått.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dugnad Molde 7 topper, mai 2018
Storsamling i Midtstua, juni 2018
Dugnad under Jazzfestivalen, juli 2018
Fullføring av ny K5 i Mølleråsen, høst 2018
Bygging av fartsbru og montering av porselensspor i K25 i Skarbakken
Kretssamling i Knyken
Kretsrenn i hopp og kombinert, 19 januar 2019 med 28 deltakere
Telenorkarusell, med foreløpig 5 samlinger og ca 40 deltakere
Skarbakkenrennet 3. mars avlyst pga manglende snøforhold.
NC i kombinert og hopp 23. og 24. mars 2019 ble avlyst grunnet manglende snø.

På trenersiden har vi i år hatt Sten Olav Kleven og Ove Skogly. Vi retter en stor takk til de for utrettelig
innsats for hoppsporten.
Resultater/representasjon:
Alexander Røshol Johnson, Aleksander Skoglund og Andras Skoglund representerer MOI og er tilknyttet
hhv. NTG/LNC Lillehammer og Granåsen Skiteam. Begge brødrene er tatt ut på juniorlandslaget i
kombinert. Andreas er i tillegg tatt ut til Team Bejing 2022. De tre nevnte utøverne har deltatt på flere
konkurransen i både inn og utland denne sesongen. Det vises til resultatliste for utvalgte renn.
Didrik Moe Gravdal deltok under Solan Gundersen leker i Alvdal, 21. plass i hopp G13.
Martin Tornes deltok under Midt-Norsk mesterskap.
Martin Tornes, Didrik Moe Gravdal og Marius Femoen har representert klubben under flere kretsrenn
Håkon Oterhals har deltatt på samlinger i Knyken og Storsamling i Midtstua.
Vi er svært imponert over resultatene og måten våre utøvere representerer klubben vår på.
Kretsmesterskapet i hopp og kombinert har p.t. ikke blitt avholdt denne sesongen grunnet snømangel og
vanskelige værforhold. Det vil bli avholdt KM i hopp i Vikabakken, 30. april.
Per Skoglund er leder for Hopp- og kombinertstyret i Møre og Romsdal Skikrets, mens Jens Petter
Straumsheim er styremedlem. Ove Skogly har vært leder av dommerutvalget i Møre og Romsdal skikrets.
Dommerrekruttene Reiel Gravdal og Jens Petter Straumsheim har hatt dommeroppdrag i løper av sesongen
2018/19.

Utfordringer framover
Rekruttering
Hopp og kombinert er ikke en idrett som tiltrekker seg de store gruppene av barn og unge. Der er derfor
desto viktigere at vi klare å ta vare på de utøverne og foreldrene som kommer i bakken, enten det på plast i
Møller’n eller på snø i Skarbakken. Vi har hatt jevnlig besøk av MOI allidrettsklasser og SFO-grupper og
får svært gode tilbakemeldinger fra foreldre og ledere på måten vi tar imot jentene og guttene.
Gjensidige-Telenorkarusell og RawAir-karusell er blitt arrangert hver onsdag gjennom hele vintersesongen,
med ca 40 barn som har deltatt i større eller mindre grad. Deltakelsen har vært økende i forhold til
foregående år. Det er kommet forslag om å arrangere en Gjensidige-karusell på plast med oppstart i mai.
Anlegg
Den nye K5 i Møller’n er stort sett fullført. Den er justert litt på kulen og fått et permanent plastdekke i
unnarennet. Det gjenstår noe legging av plast ute på sletta og litt planering ved siden av unnarennet.
Bakkestørrelsen er helt ideell med tanke på nybegynnere.
Bakken er fullfinansiert gjennom tilskudd fra Gjensidige og Sparebanken Møre.
Arbeidet med å bygge nytt tilløp med porselenspor i K25 på Skaret er fullført. Og bakken fungerer meget
bra. Til sommeren og høsten står K35 for tur.
Skarbakkene blir ukentlig preparert av Odd Bjørn Angvik. Anskaffelsen av ny fres til tråkkemaskinen har
vist seg å gi fantastiske forhold i bakkene.
Takk
Styret ønsker å benytte anledningen til å takke Skarbakkene SA og spesielt Per Olav Blikås, Odd Bjørn
Angvik og Knut Gunnar Eide for stor innsats i sesongen som ligger bak. Stor takk også til Sten Olav
Kleven for sin innsats som trener, til Ove Skogly og Øivin Harstad for deres utrettelige iver for hopp- og
kombinertsporten.

Molde 24.3.19

Styret i hopp/kombinert

Spesifikke resultat sesongen 2018/19:
Aleksander Skoglund

NC/NM
NC Trondheim NC A 19.08.18
NM Midtstua/Beitostølen 5 km 17.11.18
NM Midtstua/Beitostølen 10 km 18.11.18
NC Trondheim NC A 10 km 15.12.18
NC Trondheim NC A 5 km 16.12.18
NM Jr. Voss 10 km 01.02.19
NM Jr. Voss 5 km 02.02.19
Continental Cup
Klingenthal Tyskland 04.01.19
Klingenthal Tyskland 05.01.19
Ruka Finland 11.01.19
Ruka Finland 12.01.19
Eisenerz Østerrike 08.02.19
Eisenerz Østerrike 09.02.19
Rena Norge 16.02.19
Rena Norge 17.02.19
Junior VM
Lahti Finland lagkonkurranse 25.01.19
Lahti Finland 10 km 27.01.19
World Cup
Holmenkollen 09.03.19

Alexander Johnson

Nr. 7
Nr. 16
Nr. 12
Nr. 4
Nr. 4
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 17
Nr. 17
Nr. 20
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 7
Nr. 13
Nr. 25
Nr. 2
Nr. 5
Nr. 39

Andreas Skoglund

NC/NM
NM Midtstua/Beitostølen 5 km 17.11.18
NM Midtstua/Beitostølen 10 km 18.11.18
NC Notodden NC A 10 km 05.01.19
NC Notodden NC A 5 km 06.01.19
NC Midtstua NC A 10 km 12.01.19
NC Midtstua NC A 5 km 13.01.19
NM Jr. Voss 10 km 01.02.19
NM Jr. Voss 5 km 02.02.19
Continental Cup
Eisenerz Østerrike 08.02.19
Eisenerz Østerrike 09.02.19
Rena Norge 16.02.19
Rena Norge 17.02.19
Junior VM
Lahti Finland 5 km 23.01.19
Lahti Finland lagkonkurranse 25.01.19
Lahti Finland 10 km 27.01.19
World Cup
Holmenkollen 09.03.19

Nr. 17
Nr. 13
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1
Nr. 19
Nr. 12
Nr. 7
Nr. 13
Nr. 5
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 37

Kombinert
16.08.18 Sommer NM Knyken
18.08.18 NC-B Granåsen
19.08.18 NC-B Granåsen
15.12.18 NC-B Granåsen
16.12.18 NC-B Granåsen
12.01.19 NC-B Midtstua
13.01.19 NC-B Midtstua
08.02.19 NC-B Holmenkollen
09.02.19 NC-B Holmenkollen
10.02.19 NC-B Holmenkollen

nr 31
nr 6
nr 5
nr 12
nr 10
nr 11
nr 9
nr 10
nr 8
nr 9

Hopp
05.01.19 NC-C Notodden
06.01.19 NC-C Notodden
19.01.19 NC-C Rena
20.01.19 NC-C Rena

nr 5
nr 4
nr 1
nr 1

Langrenn
Styret og administrasjon
3 Styremedlemmer, Styreleder og kasserer gikk av ved årsmøtet i langrennsgruppa i mars
2018. Arbeidet med å finne ny styreleder startet opp tidlig på året uten at det lyktes å finne
erstattere. Styret fikk inn ny kasserer og to nye styremedlemmer i løpet av våren / tidlig høst.
Manglende styreleder er løst ved at oppgaver ble fordelt på styret og representasjon inn i HS
møter gikk på omgang. Det har ikke vært en optimal situasjon, men med Frank Polte sitt
engasjement har styret hatt jevnlige møter og de viktigste oppgaver er blitt ivaretatt.
Aktiviteter
MOI langrenn er stolt av å kunne opprettholde et godt aktivitetsnivå og variert tilbud for barn
og unge. Trenere, foreldre og mange frivillige har gjort det mulig å gjennomføre organisert
trening for alle. Vinteren 2018 ble en fin skisesong med mye snø og lange perioder med fine
skiforhold.
For de aller minste ble det gjennomført Telenorkarusell hver tirsdag til og med mars måned.
Nesten 200 barn deltok og hver gang ble det servert gratis varm saft og ferske boller fra
Bakerhuset Vi takker for dugnadsinnsatsen fra foresatte til barna i 7-8 års gruppa for
organisering av Telenorkarusellen.
Sesongen for den ynste treningsgruppa 7-8 år
startet ved skolestart med barmarkstrening ved
Nordbyen skole. Gjennom vinterhalvåret har
tirsdager vært faste treningsdager. Vi har ikke
hatt egne treninger for klassisk og skøyting,
men den enkelte har fritt kunne velge stilart.
Dermed har en heller ikke hatt noe fokus på
utstyr annet enn at det har vært mulig å låne
felleski i MOI-brakka for de som har ønsket
det. Fokus har vært lekbaserte skiøvelser og
stafetter. Skicrossløypa har blitt brukt flittig de
gangene den har vært preparert.

Treningsgruppe 9-10 år
startet også opp sine
forberedelse ved skolestart.
Grupen har hatt to ukentlige
treninger; en økt med
joggesko og en med rulleski
fram til snøen kom. I tillegg
har gruppen deltatt på
orienteringsgruppa sine
treningsløp. Gruppa har hatt
stort innslag av av spenst,
hurtighet, balanse og enkelte
styrkeøvelser. Gjennom ulike stafetter, har en fått naturlig intervall. Høsten 2018 har det vært

utfordringer med lite oppmøte på treningene pga av andre aktiviteter. Det kom flere til etter
hvert som fotballsesongen var ferdig. Etter at snøen kom ble det gjennomført to treninger på
Skaret.
Treningsgruppe 11-12 år. De som hadde lyst
til å trene før skolestart fikk tilbud om det og
det ble gjennomført sporadiske reningsøkter.
Barmarkstreningenen har vært varierte med
både joggesko og rulleski. Gruppa har hatt 1018 deltakre på trening. Mye av innholdet i
teningene er hentet fra Skifobundet
(aktivitetsbanken) sin hjemmeside. Det har
vært gitt noe opplæring i smøring av ski i
forbindelse med samlingen på Bjorli, på
trening på Skaret eller på skirenn.

Fra treningsgruppe 13 -14 år har en hatt nok så lik
oppstart til sesongen som de øvrige grupper.
Gruppa startet oppkjøringen med blant annet
deltakelse i Midt Norsk Rulleskicup i Aure i
August. Treningsgruppen har lagt igjen en del km
på rulleski, basert på leik og teknikk.
Gruppa har bestått av i alt 7 løpere (3 gutter og 4
jenter) pluss 2 fra skiskyttergruppa nå i vinter.
Deltakelsen på øktene har jevnt over vært meget bra
og det har vært mye treningsglede og god kjemi i
gruppa.
Årets sosiale høydepunkt for grupppen var
deltakelse i Ungdommens Holmenkollrenn. Gruppa
bodde på Scandic Holmenkollen Park hvor de fikk
leve ut livet som proffe skiløpere med egne smørere
og alt av mat servert på et sølvfat.

Treningsgruppe 15 år og eldre har bestått
av 11 langrennsløpere, samt fem
skiskyttere som har deltatt på felles
treningene. Åtte av disse 16 løperne deltok
også på kretslaget til Møre og Romsdal
skikrets.
Høsten bestod av to fellestreninger midt i
uka på barmark med rulleski, løping og
styrke. I tillegg ble en god del av helgene
brukt til langturer, enten løping i myr eller
rulleski. To fellestreninger i uka ble brukt
til en fast intervalldag og økt nr 2 til
variasjon mellom teknikk, langturer,
stafetter og hurtighet. Svært godt treningsoppmøte gjennom hele sesongen, sjelden under 10
stk på treningene.
De fleste juniorene deltok på Norgescup renn
og MOI løperne fikk mange gode plasseringer
gjennom sesongen hvor det var mellom 200300 deltakere i hver klasse. Karsten A Vestad
var den som hevdet seg best med hele åtte topp
10 plasseringer i Norgescup junior, hvor den
ene var seier i Holmenkollen. Karsten ble
sammenlagt nr 4 i Norgescupen. Mikkel W.
Gautvik hadde også flere sterke plasseringer i
Norgescupen, hvor 5.plass i Holmenkollen ble
høydepunktet.. Kjekt med MOI løpere som
hevder seg i norgestoppen i skarp konkurranse
med mange ambisiøse utøvere.

Karsten Vestad og Mikkel W Gautvik etter
hhv 1. og 5. plass i Holmenkollen,
Norgescup junior.

Den tradisjonelle snøsamling på Bjorli ble gjennomført første helga i advent. Her deltok
utøvere fra både langrenn og skiskyting, trenere og mange foresatte, til sammen 50 deltakere.
De yngste satt veldig stor pris på at også juniorene deltok på samlingen. De er gode forbilder.
Trenerne fra alle grupper samarbeidet om et opplegg for treningene, med felles uttøying i
oppholdsrommet. På kvelden ble det felles samlingsstund med bl.a. quiz og film fra dagens
økter.
Anlegg
Langrennsgruppa har engasjert seg å sluttføre et leikeområde på Skaret Skisenter som er egnet
til skicross om vintern og trerrengsykkel om sommern. Det ble utført grunnarbeid i form av
kuler, doseringer og et gruslagt løype. Område er tiltenkt barn og ungdom men også juniorer
og voksne kan trene ferdiheter og har det morro her. Målet var at en skicrossløype kan lettere
prepareres med maskin og at det trengs mindre snø for å kunne benyte seg av en crossløype.
Samtidig skulle det kunne brukes på sommerhalvåret for sykkel. Total lengde av løypa er
900m.

Proskt ble gjennomført med støtte fra Gjensidige og isamarbeid med Skaret Skisenter.
Brakka er blitt en samlingsplass for alle grupper der en har samlet utøvere og foreldre til varm
drikke og kveldsmat etter trening.
Økonomi
Økonomien i langrennsgruppa er blitt bedret. Ikke på grunn av mere sponsorinntekter, men
pga at gruppene driftes av frivillige og dyktige foreldre. Vi har ingen betalte trenere for den
eldste gruppe (15 +), men vi har støttet de utøvere som ønsker å delta på kretslag med 50 %
av deltakeravgiften. Vi har holdt en lav egenandel for deltakelse på samlinger slik at flest
mulig kan delta. Det tilbys også en lav treningsavgift for de som kun ønsker å delta på
treninger og ikke konkurranse.
Vi ønsker å sette av midler til å kurse egne frivillige til å ta treningskurs. Det er viktig at vi
jobber for å ha utdannede trenere på alle nivå for å opprettholde topp og bredde.
Inntekter fra Telenorkarusellen tilstrebes å være øremerket utvikling av anlegg og aktiviteter
for de yngste.
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Årsmelding MOI-skiskyting 2018
Denne årsmeldingen inneholder beskrivelse av aktivitet, arrangement samt sportslige
resultater for hele 2018 og for sesongen 2018-2019. Fra 2019 vil årsmeldingen beskrive
dette kun for foregående sesong (1. mai – 30. april). De andre delene av årsmeldingen
refererer til foregående kalenderår som tidligere.
Styresammensetning
Sylfest Glimsdal:
Per Stavnesli:
Einar Vaagen:
Stig Dahle:
Lillian Bråten:
Kirsti Raustøl:

leder, våpenansvarlig, hovedtrener
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Norgescup i Molde
24.-25. februar 2018 arrangerte MOI-skiskyting Norgescup i skiskyting for junior og
senior. Totalt var det ca. 470 deltakere og nærmere 200 frivillige i sving. Det var en
snørik vinter og vi fikk supre forhold under rennene med gode vinterforhold alt fra knall
sol til overskyet og litt lett snø helt på slutten av søndagen. Dugnadsgjengen som totalt
la ned ca. 5000 timer, ble rekruttert fra MOI andre klubber i kretsen og kjente og ukjente
meldte seg villig til tjeneste. Vi hadde også en større andel av russ/klubber og lag som
fikk betalt dugnad. Vi hadde en god og hardtarbeidende arrangementskomite som var i
god rute hele veien.
Til tross for en del større investeringer på ca. 200.000,- (blant annet løypeskillere) og
store kostnader med brøyting av travbanen til parkering og leie av stort telt, gikk
arrangementet ca. kr. 200.000 i overskudd. Disse midlene vil brukes til å ferdigstille
skiskytteranlegget samt legge til rette for videre utvikling av skiskyting i MOI.
I evaluering Skiskytterforbundet gjorde fikk vi toppscore på 32 av 34 punkt. Mange
positive tilbakemeldinger i etterkant fra aktive og ledere. Det var et sterkt ønske fra
Skiskytterforbundet at MOI skal være med å arrangere større renn framover.
Nøkkeltall
•
•
•
•
•
•

470 deltakere
Avfyrt 70000 skudd
1900 sveler
200 frivillige
5000 dugnadstimer
kr 200.000 i overskudd
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NC Molde 2018
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Aktivitet
2018
Dato

Hva

21.jan

KM Molde

Antall
(MOI)

31 (17)

2x
Treningsrenn
4.april Klubbmesterskap 16+11*
*foreldre
•
•
•
•
•
•
•

2019

Antall
(MOI)

Dato

Hva

2.mars
3.mars
1x
13.mars

KM normal Molde 30 (12)
KM sprint Molde
33 (16)
Treningsrenn
Klubbmesterskap 15+9*

22. juni 2018 arrangerte vi foreldrefest
8.-9. september 2018 arrangerte vi en kretssamling med 10 utøvere, 1x
skiskytterskole, 1x foreldrekurs
19. september 2018 Antidoping seminar ca. 20-25 deltakere (langrenn og
skiskyting)
Vinter 2019 hadde vi to kvelder med skiskyting for en allidrettsgruppe til MOI, ca.
10 barn hver gang
17. mars 2019 Barnas Skidag, hvor 40-50 unger fikk prøve skiskyting
Dugnader
o 26. mai 2018 Molde7Topper, ca. 10 personer
o 7. juni 2018 BDO Mila, ca. 19 personer
Foreldremøter og kveldsmat i brakka

Antall aktive i gruppa ved utgangen av 2018 var 21. Det har sluttet 10 utøvere i løpet av
det siste året mens vi har fått 1 ny. Vi ser en klar tendens til at vi nå må sette et enda
sterkere fokus på å rekruttere nye, samt at det er viktig at vi motiverer for å reise ut for
å konkurrere.
Sportslige resultater sesongen 2017-2018
Vi har hatt totalt seks juniorer med i Norgescup denne sesongen. Eirik Kjøl Tornes var
igjen vår beste løper og ble Norgesmester i M19 på fellesstart. I Norgescupen i Molde
fikk han en 6. og en 11. plass, og i tillegg har han også en 4. og 8. plass i
Norgescupen. Sammenlagt ble han nr. 8. På jentesiden gjorde Ingrid Stølan Husøy det
best med 14. plass i NM fellesstart. Ellers gikk både Marius Vaagen (M19), Rikke
Gjeitnes Dahle (K19), John Magnus Nygård (M18) samt Ane Hagset Stavnesli (K17)
renn i Norgescupen. Alle deltok på NC i Molde.
Eirik, Ingrid og Rikke deltok alle i senior-NM. Ingrid og Rikke gikk stafett for Møre og
Romsdal sammen med Tingvolls Synnøve Solemdal, de ble nr. 15. Eirik gikk også
Norgescup-finale hvor han ble nr. 12.
I Trøndercupen hadde vi denne sesongen totalt 8 utøvere med.
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I HL ved Veldre Sag 2.-3. mars, 2018 deltok kun Sebastian Flaterudhagen Wisting i G15.

Sportslige resultater sesongen 2018-2019
Denne sesongen var det også seks juniorer med i Norgescupen fra MOI-skiskyting; Eirik,
Marius (begge M20-21), Ingrid (K20-21), Ingeborg Heggdal (K19) og Ane (K18). Som
førsteårs i M20-21 fikk Eirik flere flotte resultater, med blant annet en 2.,3. og 6. plass.
Beste resultat i NM var en 9.plass på sprinten. Ingrid var best på jentesiden med en 14.
og en 19. plass som best. Det må også nevnes at Ingeborg skøyt full hus på to sprinter
og en normal under årets Norgescup. I junior-NM gikk Marius og Eirik på Møre og Romsdal
sitt lag som ble nr. 16 i M17-21, mens Ingrid og Ingeborg var med på laget som fikk 17.
plass i K17-21.
Som følge av Eirik's flotte prestasjoner denne vinteren, ble han belønnet med å
representere Norge i junior EM på Naterudstilen 4.-10. mars. Han gjorde sine saker veldig
bra og av ca. 120 deltakere (de fleste eldre enn Eirik) fikk han en 8. (jaktstart), 16.
(sprint) og 41. plass (normal).
I Trøndercupen hadde vi sesongen 2018-2019 totalt 7 utøvere med.
I HL på Oppdal 15.-17. februar var MOI-skiskyting representert ved Noa Strandhagen,
Johan Nygjerde, Idun Brakstad Heian og Sebastian Flaterudhagen Wisting.
I sommer-NM i Drangedal september 2018 var MOI ikke representert

Utdanning/kurs/trenersituasjonen
Sesongen 2017-2018 hadde John Inge treneransvar for 11-12, Einar for 13-14 og Sylfest
15+. I sesongen 2018-2019 hadde vi totalt fire trenere, John Inge Kristensen og Rikke
Gjeitnes Dahle (11-12), Einar Vaagen og Sylfest Glimsdal(14+) (ingen løpere i 13
årsklassen). Rikke har bidratt veldig positivt på 11-12 med mye leik og øvelser for å øve
skiferdighetene. Vi må fortsette å prioritere egne kurs for å lære opp foreldre slik at de
får økt kompetanse og blir trygge. Målet må være at foreldre får en kompetanse som
gjør at de kan følge opp sine egne barn. Mødrekurs bør også prioriteres sammen med
Skiskytterskolen (for nybegynnere), samt bruke eldre løpere til å instruere de yngre.

Kort om økonomi
-

Mye investeringer gjort i forbindelse med Norgescupen 2018
Økonomien har tatt seg godt opp siste to år, slik at støtten til de som drar på renn
ble hevet opp mot tidligere nivå.
Hovedtall drift (2018):
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Postboks 2326, 6402 MOLDE
www.moi-idrett.no

Driftsinntekter
Driftskostnader
Årsresultat

2018

post@moi-idrett.no

Org.nr. 970 946 713 MVA

2017
423.662,428.917,-5.013,-

2016
307.692,269.155,38.537,-

Eiendeler
-

Våpen: Totalt 25, 18 Izmash, 6 Anschutz bolt, 1 Sako, samt 3 nye Anschutz Fortner
Fire kikkerter (2x Carl Zeiss, 2x Mepota – en av disse ble erstattet etter skade)
Lydanlegg (1x mic, 2x høytalere, 1x mixer, kabler)
Tidtakerutstyr (styringsbokser og tastebokser for standplass)
PC (primært for tidtaking)

Fokusområder framover
-

-

-

Hovedfokus nå er å fortsette å jobbe med rekrutteringen
o Allidrett
o Barnas Skidag
o Spre informasjon til skoler
o Skiskytterskole
Bygge klubb gjennom sosiale møteplasser (kveldsmat, infomøter,
foreldresammenkomster etc.)
Arrangere rulleskirenn
Arrangør av større skiskytterrenn
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Årsrapport 2018 Orienteringsgruppa
Hovedinntrykket er positivt for 2018 sesongen til O-gruppa. Vi er fremdeles en liten gruppe i et stort idrettslag, men ser
en fin økning i aktivitet med flere rekrutter på treninger og treningsløp. Årets Eldestafett hadde 35 års jubileum og var
arrangert i Skarbakken med stor suksess. O-gruppa i MOI ble stiftet i 1968 og dermed ble vi også 50-åring i 2018 !
Årsmøte i O-gruppa for 2018 ble avholdt på MOI kontoret 19.februar 2019. Møtet fulgte det vanlige oppsett samt at
det ble brukt tid på evaluering av 2018 og planlegging for 2019
Styret i perioden:

Bjarne Sjåholm: leder + forbundskontakt +rekrutteringsansvarlig.
Hanne Merete Hagset: kasserer + nestleder + treningsutvalg.
Jørill Gjeitnes: styremedlem + sekretær
Sven Nylund: styremedlem + treningsutvalg
Stig Bratsberg: styremedlem + kartansvarlig
Eivind Morstøl: varamedlem + Tur-O ansvarlig
Styret har vedtatt at styret også er valgkomite. Samtlige styremedlemmer tok gjenvalg for 2019, men det ble
understreket at en viss rekruttering til styret også er viktig for kommende år.

A) Rekruttering
Organisert rekrutt-trening startet 25. april på Kringstadbukta. Temaer i treningene er alt fra «kart husk», «stjerne
orientering», til «vanlige løyper». Totalt var det 19 rekrutteringer denne sesongen. Under ser dere en av treningene i
august med Anja & Kirsti som trener.

B) Tur-O
For mange er Tur-O en begivenhet og det er ikke mange dagen med barmark i lavlandet før vi begynner å få
spørsmål om når løypene er klare. I 2018 valgte vi også å legge ut noen av karten ute på MOI hjemmesiden til
nedlasting før de kom til salgs i butikken (bla Julneset). Totalt ble det 4 skogsløyper(Julneset, Brekkabotnen, Bolsøya
og Baklihammeren). I tillegg ble det satt ut 3 stolpe-o løyper med 10 poster hver(Skjevikåsen, Vågseterneset, og
Skaret/rulleskiløypa) den siste var også for rullestol. Både Skjevikåsen og Vågseterneset sine Stolpe-O løyper ble
benyttet av skolene der. Total var det solgt vel 90 konvolutter og totalt ble det registrert inn 4630 poster/klipp i løpet av
sesongen. Antallet solgte konvolutter gikk noe ned fra en god 2017 sesong, men er høyere en i 2016. Tur-O begynte i
1973 og styret anser det som viktig å holde denne tradisjonen i gang. Målet er å fornye deler av Tur-O opplegget samt
å se på de digitale muligheter som kommer. Ansvarlig for Tur-O i 2018 var Eivind Morstøl

C) Tirsdagsløp
Tirsdagsløpene er den aktiviteten i O-gruppa som har mest deltakere og arrangører. I snitt er det 38 løpere som
deltar, rekorden for 2018 var på 64 løper(sprint Romsdalsmuseet). Geir Sylte ansvaret for planen inklusive å sikrer
velvillige arrangører som vanlig. Det ble arrangert total 20 løp på tirsdager, inklusive klubbmesterskap i sprint og
normal. Mange av rekruttene deltok også i tillegg til de «etablert» løperne på tirsdager. Vi takker alle de som hvert å
tar ansvaret for å arrangere sine løp på tirsdager. Første løp av på Kringstadbuikta 10. april 2018 og siste tirsdagsløp
ble avsluttet med nattløp oppe på Jensgurulia 2. oktober 2018. Vi har for 2018 årgangen regnet ut hva disse løpene
utgjør, og totalt 2.793 km (2017:2.280 km) og 9.774 poster (2017:8.354 poster)Tabellen er som følger:

Treningsløpene er høydepunktet i uka, og i 2018 hadde vi mye fint vær også. Her er bilde fra hhv Kringstadbukta og
Julneset.
Teknologien:

Tidtaking og kart har vært elektronisk lenge nå. Men førts i 2018 begynte vi så smått å springen med GPS tracking og
bruk av Livelox for å kunne se hvilke rutevalg den enkelt løper velger. Pådriver til dette var Sven Nylund og her er to
eksempler på hvordan dette ser ut etter løpet:

D) Kartarbeid
Vår kartansvarlige er Stig Bratsberg og han kan du møte på jevnt og trutt ute i terrenget med kartarbeid. Etter jobben
ut blir det svært mange timer inne med pc før alle vi andre får løpe på gode og oppdaterte kart. Kart som Stig har
jobbet med i 2018 er: Lauvåsen, Skarbakken(til Eldestafetten), Kvam, Bolsøya, Holmarka, Julneset, Baklihammeren,
Mekdalen, Hausen, Ulvshaugen og Moldemarka.

E) Eldestafetten
Dette er et høydepunkt i O-sesongen, ekstra stas er det med 35 års jubileum. Stafetten ble lagt til Skarbakken som
var en perfekt arena å feire dagen i. Stafetten gir mulighet for store oppturer og store bommer med mix lag fra våre
klubber i Møre og Romsdal til start. Dagen før var det kretssamling på Skaret hvor vi brukte Skaret Skisenter sin
arena. Vi er stolte av å få være en del av tradisjonen og som vanlig var ekteparet Elde med oss denne dagen.

F) Prioriterte oppgaver 2019
Styret vil jobbe hardt for at flere nye rekrutter blir med i 2019. Det lages et nytt opplegg og døpes om til RÅTASS. Vi er
avhengig av nye unge i denne sporten da snittalderen på løperne i MOI begynner å bli vel høy! Tur-O skal fornyes litt
og vi ser etter samarbeidspartnere og kartområder som skal øke oppslutningen. Vi takker for innsatsen fra alle frivillige
og ser frem til våren med kart og kompass i hånden. O-gruppa feiere i 2018 50 år.

Med hilsen
styret i O-gruppa 2018

Årsmelding Molde7topper 2018
Molde 7topper ble gjennomført siste lørdag i mai, som foregående år. Dette var det 4. løpet i rekken.
Mens det i de foregående årene var 300, 850 og 1050 påmeldte, hadde 2018 versjonen 1363
påmeldte.
Nytt av året var Molde7topper Ultra, med hele 50 km. Der var målet å få over 30 deltakere, og det
greide vi. Løpet besto ellers av ca 200 aktive, 500 mosjonister, resten trim og 50 barn på mini m7t
rundt tjernet. Løpet ble arrangert med Romsdalsmuseet som arena.
I tillegg ble det arrangert VARDEN OPP, et motbakkeløp fra Molde Sentrum, med 125 deltakere. Siste
torsdag i september. Løpet var siste løpet i Sparebanken Møre sin motbakkecup.
I forbindelse med løypeutvidelsen, ble det investert i 1000 ekstra merkepinner for merking av ultra
løypa, en investeringskostnad på kr 40 000, som året før.
Regnskapet viser en samlet omsetning på kr 659 089, en økning fra 2017 på kr 200 000. Resultatet
viser kr 97 336, en forbedring fra 2017. Det er bygd opp en bra kontantbeholdning på ca kr 200 000
per årsskiftet.
Løpet fikk god dekning i media, både i forkant og etterkant.
Styringsgruppa besto av:
Thomas Sandhaug, Arnt Owe Røed, Kristin Røed, Roar Lervik, Håvard Bjerkeli, Kirsti R. Johnson og
Paul Johan Undheim.

MOI SKIHYTTA, ÅRSMELDING FOR 2018
Styret har bestått av:
Konrad Moe, leder
Hans Christian Andersen, styremedlem
Gunnar Bendixen, styremedlem
Arild Sele, styremedlem
Helge Solemdal, styremedlem
Hallvor Svee, styremedlem
Frode Andersen, vara
Arne Kvernmo, vara
Beate Trosdahl Øyen, vara
Styremøter: I 2018 har vi hatt fem styremøter. Dessuten har vi hatt god
telefonkontakt med styremedlemmene.
Vakttjenesten: Hytta er åpen fra ca. 1. september til 1. mai. Dessuten har vi
åpent alle helligdager, unntatt 1. juledag. Vaktene har utført sitt arbeid på en
utmerket måte. Mange barnefamilier har overnatta, og det synes barna er stas.
Antall åpningsdager har vært 40, og da er Utflytterdagen medregnet.
Skihytta trimmen: Vi har lagt ut bok, og ca. 26000 personer skrev seg inn i boka
i 2018. Fortsatt er det Magnus Trønningsdal som ordner med bøkene. Takk,
Magnus! På slutten av året 2019 fyller Magnus 90 år!
Dugnad: For å holde hytta ved like trengs det dugnadsinnsats. Om sommeren
har vi dugnad hver tirsdag.
Takk! Alle vakter og dugnadsfolk fortjener en stor takk. Alle bidrar til å gjøre
Skihytta til et kjekt sted å være. En stor takk vil jeg også rette til Tore Jermstad
og hans butikk som tar imot og utleverer vekslepenger til vaktene. En unik
ordning!
Konrad Moe
Leder

