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HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019
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
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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
Dag Hole
Per Eldar Nakken
Marie Aslaksen Røed
Åge Vassdal
Håvard Bjerkeli
Kirsti Røshol Johnson

Fra gruppene med møte og stemmerett:
Leder alpint:
Magne Farstadvoll
Leder hopp/kombinert: Jens Petter Straumsheim
Langrenn:
Thomas Sørensen
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:
Eivind Ryste
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Det er blitt avholdt 6 møter i hovedstyret i løpet av perioden mars 2019- mai 2020.
Arbeidsutvalget har i liten grad avholdt egne møter, kun før de hovedstyremøter det har vært
behov. I tillegg benyttes både Hovedstyrets og Arbeidsutvalgets Messenger-grupper 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 bruker fortsatt 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 802 medlemmer pr 31.12.2019. Dette er en oppgang fra 2018, da hadde vi
765 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 tre år kan vi konkludere at dette har slått positivt ut, ca 200
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.
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.
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17.mai ble som vanlig markert. God deltagelse. Mange på rulleski – slikt skaper stemning.

Molde7topper ble arrangert for femte gang i 2019. 1501 påmeldte. Barneløp og ultraklasse, i
tillegg til vanlig trim, mosjon og aktiv klasse. Været var også dette året ganske så bra. Siden
det hadde vært tørt i en måned, måtte vann i Holsbekken erstattes med vann fra Martevatnet.
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Varden Opp
Siste torsdag i september arrangerte MOI motbakkeløpet Varden Opp for andre gang. Løpet
var en del av Sparebanken Møre sin motbakkecup. Ca 100 deltakere. Litt nedgang særlig på
kvinnefronten. Tilreisende fra hele fylket. Mange barn fra egne grupper.

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,
MOI/RIVAL bua i Tusten, samt Lagerbygget i Jensgurilia.
Den eldste bakken i Mølleråsen ble revet av AF DECOM 05.11.2019. Rivningen ble foretatt
med en kontrollert sprengning av de største stolpene, før gravemaskin fra Ove Gjendem AS
sorterte og kjørte vekk avfallet.
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1.6 ØKONOMI
Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2019 er derfor satt opp under
denne forutsetning. 2019 har vært et år med normal drift, uten hverken store mesterskap, eller
store utgifter. Rivning av hoppbakken i mølleråsen ble foretatt på slutten av året, regningen
ble først betalt i 2020. Vi mister inntekter og aktivitet på noen felter, men vokser på andre.
Foreningen leverte et betydelig høyere overskudd enn budsjettert.

Hovedtall:
2019

2018

2017

Driftsinntekter

3 437 510

4 489 069

4 359 215

Driftskostnader

2 546 077

4 144 898

4 494 907

Finansposter

-21 211

-29 252

-22 192

Årsresultat

870 222

314 919

-157 884

Egenkapital

4 244 228

3 234 803

2 919 884

Sum gjeld og EK

4 814 647

3 799 688

3 520 783

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, 3 årsavtale for årene 2020/2021/2022 ble
forhandlet frem i slutten av 2019.

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

2019
265.057

2018
318.516

2017
396.218

2016
421.987

2015
422.674

2014
597.134

2013
779.469

MOI har samlet sett mottatt 6.133.884,- fra Prosjekt tilhørighet. Et fenomenalt bidrag som
har skapt mye aktivitet og gode anlegg.
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AU sin innstilling til budsjett for 2020:
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
2020
750 000
600 000
500 000
10 000
80 000
70 000
20 000
700 000
250 000
50 000
3 030 000
3 000 000
30 000

Resultat
2019
733 026
637 051
657 256
10 500
85 522
84 380
45 620
863 565
265 060
55 529
3 437 510
2 546 077
891 433

Av større arrangement arrangerer MOI i 2020 kun Molde7topper om myndighetene tillater det
i periden med COVID19 virus, da NC Hopp og Kombinert ble avlyst.
Siden flere måneder med aktivitet og arrangement er kansellert, vil foreningen helt sikkert se
lavere omsetningstall. Styret har som mål å drive nøkternt og drifte med overskudd.
Regningen for rivning av Mølleråsen, er belastet 2020 regnskapet.
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 2019. Foreningen har totalt 24 æresmedlemmer.
Det savnes en oversikt over ikke-levende 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 og 2019 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
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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. Prosjektet har ikke fungert slik intensjon var- håpet er at et
nytt styre mestrer å skape mer samarbeid på tvers av gruppene.
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2.1 Synlighet i media
Her er noen av artiklene fra Romsdals Budstikke i 2019. I tillegg har det vært en del større
nettartikler, særlig bildereportasjer fra diverse løp.
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15

16

17
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2.2 Takk

MOI. ønsker å takke sponsorer og samarbeidspartnere for et godt og utviklende samarbeid
også i 2019. 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!

Vi oppfordrer også foreningens medlemmer å oppsøke våre sponsorer som kunder. Særlig
hovedsamarbeidspartner Sparebanken Møre fortjener å bli spurt om et tilbud, om man
søker finansielle tjenester. I tillegg har klubben et nært samarbeid med BDO, Gjensidige og
Istad kraft. Foreningen er takknemlig for deres lokale tilhørighet og lokale bidrag.

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.

Molde 28. mai 2020

Thomas Sandhaug

Marie A. Røed

Åge Vassdal

Dag Hole

Kirsti R. Johnson

Håvard Bjerkeli

Per Eldar Nakken
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Legally signed by
Thomas Sandhaug
31.03.2020
Legally signed by
Per Eldar Nakken
31.03.2020
Legally signed by
Marie Aslaksen Røed
31.03.2020
Legally signed by
Kirsti Røshol Johnson
01.04.2020
Legally signed by
Åge Solheim Vassdal
01.04.2020
Legally signed by
Dag Hole
02.04.2020
Legally signed by
Håvard Bjerkeli
02.04.2020

Årsregnskap 2019 for
Molde og Omegn Idrettsforening
Organisasjonsnr. 970946713

Utarbeidet av:
Sparebank 1 SMN Regnskapshuset AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Fannestrandsvegen 55
6415 MOLDE
Organisasjonsnr. 936285066
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Legally signed by
Thomas Sandhaug
31.03.2020

Molde og Omegn Idrettsforening

Konsolidert resultatregnskap
Note

2019

Legally signed by
Per Eldar Nakken
31.03.2020
Legally signed by
Marie Aslaksen Røed
31.03.2020
Legally signed by

Kirsti Røshol Johnson
2018
01.04.2020
Legally signed by
Åge Solheim Vassdal
01.04.2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter
Offfentlige tilskudd
Stevne- og aktvitetsinntekter
Leieinntekt
Andre salgsinntekter
Bingo/spill
Dugnad
Reklame- og sponsorinntekter
Inntekt prosjekt tilhørighet
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Deltakelse i andres stevner
Deltakelse i egne stevner
Trening/instruksjon
Administrasjonsutgifter
Investeringer i maskiner og utstyr
Investering i anlegg
Drift/vedlikehold
Kontingenter
Materiell/utstyr
Salgsutgifter
Reklame/annonser/sponsor
Bankgebyr
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1,2
3
4
5

6
12
11,14

Legally signed by

733 026
637 051
657 256
10 500
85 522
84 380
45 620
863 565
265 060
55 529
3 437 510

Håvard Bjerkeli
775 746
02.04.2020
1 090 373
915 226
9 400
257 001
85 697
21 840
752 054
318 515
263 215
4 489 068

165 388
288 750
446 366
729 063
50 000
16 080
205 941
23 348
418 966
83 257
85 674
8 244
25 000
2 546 077
891 433

152 612
424 161
460 807
718 937
111 000
515 542
558 354
41 554
944 982
39 167
166 382
11 400
0
4 144 898
344 170

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

3 325
3 325

2 437
2 437

24 536
24 536
(21 211)

31 689
31 689
(29 252)

ÅRSRESULTAT

870 222

314 918

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

870 222
870 222

314 918
314 918

Årsregnskap for Molde og Omegn Idrettsforening

22

Legally signed by
Dag Hole
02.04.2020

Organisasjonsnr. 970946713

Legally signed by
Thomas Sandhaug
31.03.2020

Molde og Omegn Idrettsforening

Konsolidert balanse pr. 31. desember 2019
Note

2019

Legally signed by
Per Eldar Nakken
31.03.2020
Legally signed by
Marie Aslaksen Røed
31.03.2020
Legally signed by

Kirsti Røshol Johnson
2018
01.04.2020
Legally signed by
Åge Solheim Vassdal
01.04.2020

EIENDELER
Varige driftsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

Årsregnskap for Molde og Omegn Idrettsforening

9,10,13

0

Legally signed by
Dag Hole
02.04.2020

0

Legally signed by
Håvard Bjerkeli
02.04.2020

78 180
186 248
264 428
4 550 219
4 814 647
4 814 647

0
257 602
257 602
3 542 086
3 799 688
3 799 688

Organisasjonsnr. 970946713
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Legally signed by
Thomas Sandhaug
31.03.2020

Molde og Omegn Idrettsforening

Legally signed by
Per Eldar Nakken
31.03.2020

Konsolidert balanse pr. 31. desember 2019
Note

2019

Legally signed by
Marie Aslaksen Røed
31.03.2020
Legally signed by

Kirsti Røshol Johnson
2018
01.04.2020
Legally signed by
Åge Solheim Vassdal
01.04.2020
Legally signed by
Dag Hole
02.04.2020

EGENKAPITAL OG GJELD

Legally signed by
Håvard Bjerkeli
02.04.2020

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8

4 244 228
4 244 228
4 244 228

3 234 802
3 234 802
3 234 802

12

351 100
351 100
351 100

438 880
438 880
438 880

7

219 319
219 319
570 419
4 814 647

126 006
126 006
564 886
3 799 688

Molde,

........................................
Thomas Sandhaug
Styrets leder

.........................................
Marie Aslaksen Røed
Nestleder

......................................
Per Eldar Nakken
Styremedlem

.......................................
Dag Hole
Styremedlem

.........................................
Kirsti Røshol Johnsen
Styremedlem

......................................
Håvard Bjerkeli
Styremedlem

.....................................
Åge Solheim Vassdal
Styremedlem

Årsregnskap for Molde og Omegn Idrettsforening
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Organisasjonsnr. 970946713

Legally signed by
Thomas Sandhaug
31.03.2020

Molde og Omegn Idrettsforening

Legally signed by
Per Eldar Nakken
31.03.2020

Noter

Legally signed by
Marie Aslaksen Røed
31.03.2020
Legally signed by
Kirsti Røshol Johnson
01.04.2020
Legally signed by
Åge Solheim Vassdal
01.04.2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Legally signed by
Dag Hole
02.04.2020

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser.
Legally signed by
Håvard Bjerkeli

Regnskapene bokføres etter regnskapsprinsippet, det innebærer at inntekter bokføres02.04.2020
i den
perioden de er opptjent og kostnader bokføres i den perioden de er påløpt. På medlemsinntekter
følges kontantprinsippet.
Ved større arrangement ( som Norgesmesterskap ), legges disse i egen organissjon og
nettoresultat fra arrangementet resultaføres i klubben s regnskap.
Fordringer : Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning pr. 31.12.19 er kr. 0,-.

Note 2 - Medlemsinntekter
Medlemskontingent
Treningsavgift
Sum

2019
418.403
314.622
733.026

2018
278.420
497.326
775.746

2019
83.568
35.000
248.779
269.704
637.051

2018
567.200
40.000
250.959
232.214
1.090.373

2019
7.554
549.224
100.477
657.255

2018
2.470
756.997
155.759
915.226

2019

2018
1.530
84.167
85.697

Note 3 - Offentlige tilskudd
Tilskudd Molde kommune
Tilskudd Møre og Romsdal Fylkeskommune
Tilskudd Norges Idrettsforbund
Momskompensasjon
Sum

Note 4 - Stevne- og aktvitetsinntekter
Egenandel ved deltakelse i andres stevner
Stevneinntekter andre arrangement
Inntekter ved andre tiltak
Sum

Note 5 - Bingo/spill
Utlodning, basar og lignende
Inntekter bingo
Sum

84.380
84.380
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Legally signed by
Thomas Sandhaug
31.03.2020

Molde og Omegn Idrettsforening

Legally signed by
Per Eldar Nakken
31.03.2020

Noter

Legally signed by
Marie Aslaksen Røed
31.03.2020
Legally signed by
Kirsti Røshol Johnson
01.04.2020
Legally signed by
Åge Solheim Vassdal
01.04.2020

Note 6 - Administrasjonsutgifter
Lønn
Honorar
Leie lokaler
Revisjon
Regnskap
Andre administrasjonskostnader
Forsikringer
Sum

Legally signed by
Dag Hole
02.04.2020

2019
269.040
13.600
54.500
63.202
115.555
131.383
81.782
729.063

2018
275.173
46.600
41.258
45.315
100.121
137.813
72.656
718.937

2019
105.440
113.879
219.319

2018
0
126.006
126.006

2019
3.234.802
139.204
870.222
4.244.228

2018
2.919.883

Legally signed by
Håvard Bjerkeli
02.04.2020

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld
Merverdiavgift og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum

Note 8 - Egenkapital
Egenkapital 1.1.
Tilført egenkapitalen i 2019
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

314.919
3.234.802

I 2019 er bankkonti som ikke er medtatt i noen gruppe eller overført fra ei passiv gruppe medtatt
med kr. 139.204.

Note 9 - Varige driftsmidler
Kongehytta Skaret
Hytta var satt opp i forbindelse med NM 2003 og M.O.I. v/hovedstyret overtok eiendommsretten
etter mesterskapet. Antatt omsetningsverdi kr. 180.000,-.

Note 10 - Investering i Mølleråsen
Det ble i 2008/2009 investert til sammen kr. 1.293.020 i hoppbakken i Mølleråsen. Klubben fikk
tilsagn om tippemidler på kr. 400.000 samt programsatsingsmidler fra NSF på kr. 200.000, til
sammen kr, 600.000 hvorav kr. 340.000 er utbetalt i 2009 og resten kr. 260.000 er utbetalt i 2010.
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Noter

Legally signed by
Thomas Sandhaug
31.03.2020
Legally signed by
Per Eldar Nakken
31.03.2020
Legally signed by
Marie Aslaksen Røed
31.03.2020
Legally signed by
Kirsti Røshol Johnson
01.04.2020

Note 11 - Investering i Skiskytteranlegg, Skaret
Det er i 2011-2015 investert til sammen kr. 4.385.386 i Skiskytteranlegg på Skaret.
Mottatt støtte i investeringsperioden:
Gjensidige
kr. 375.000
Ole Einars Fond
kr. 45.000
Spillemidler
kr. 40.000
Lotteritilsynet ( momskompensasjon )
kr. 664.829
Molde kommune
kr. 483.000
M&R Fylkeskommune
kr. 650.000
Molde kommune i 2016
kr. 145.000

Legally signed by
Åge Solheim Vassdal
01.04.2020
Legally signed by
Dag Hole
02.04.2020
Legally signed by
Håvard Bjerkeli
02.04.2020

Investeringen ble delvis finansiert med lån fra Sparebanken Møre og lån fra Blautmyr 1 AS,
saldo pr. 31.12.19 er kr. 0,-, for begge lån.

Note 12 - Skaret Skisenter
Det ble i 2013 ytet støtte til Skaret Skisenter til bru, løype og snøproduksjon i forbindelse med
NM, med til sammen kr. 700.000,-. Støtten er finansiert ved opptak av lån i Sparebanken Møre.
Det ble i 2015 ytet støtte på kr. 750.000 til Skaret Skisenter i forbindelse med opparbeidelse av
rulleskiløype.

Note 13 - Skarbakkene SA
Det er i 2016 ytet kr. 300.000 i støtte til Skarbakken SA til ombygging og oppgradering av
bakkene K25, K35 og K50.

Note 14 - Investering i Anlegg Jensgurilia
Det er i 2018 investert kr. 515.541 i anlegget i Jensgurulia. Det er motatt kr. 433.000 i spillemidler
i 2018 fra Molde Kommune til formålet. Det er tidligere investert kr. 785.447 i anlegget i
Jensgurulia, totalt kr. 1.300.988. Det er tidligere mottatt kr. 600.000 fra Molde kommune, totalt
kr. 1.033.000.
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MOI LANGRENNSGRUPPA
ÅRSBERETNING FOR 2019

Vinter
MOI Langrenn har hatt deltagere på flere nasjonale renn som Hovedlandsrennet, MidtNorsk, Ungdommens Holmenkollrenn, Ungdomsbirken samt Norgescup for junior. I tillegg
har vi deltatt i og arrangert SMB-cup, rulleski cup, sonerenn og Telenorkarusell.
I Norgesgup hadde Karsten Andre Vestad og Mikkel W. Gautvik hver seg fantastisk gode
sesonger som til slutt endte med sammenlagtseier i 18-års klassen for Karsten, mens Mikkel
endte på en 13.plass totalt i samme klasse. I tillegg stod Mikkel igjen som NM-vinner i sprint
og sørget også for stafettseier til Norge i Nordisk Juniorlandskamp i Estland!
Vi gratulerer til begge to, og det viser for resten at det er mulig å komme fra en liten skikrets
og likevel hevde seg helt i toppen!
Lokalt har MOI Langrenn deltatt i SMB-cup og sonerenn med mange gode prestasjoner.
Deltakelsen har vært omtrent som tidligere, det er en fin gjeng som reiser rundt, men det er
fremdeles et potensial for å få med flere på renn.
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I gruppene 7-12 år har det vært gode treningsgrupper med snitt på mellom 10 og 20 utøvere
på trening gjennom vinteren. Fra 13 år oppover er deltakelsen i trening veldig stabil med lite
frafall. Tilveksten i de yngste klassene er ikke like stor som ønskelig og vi skulle gjerne sett at
vi hadde enda flere som startet med langrenn. Her vil det være viktig å jobbe med
rekruttering fremover.
MOI Langrenn arrangerte to SBM-cup-renn, det første på Skaret i januar hvor vi til tross for
en stadig smeltende løype klarte å gjennomføre rennet. Det siste rennet måtte vi dessverre
flytte til Bjorli pga snøforholdene på Skaret. I tillegg har vi arrangert sonerenn og
Telenorkarusell med god oppslutning.
Vår - sommer - høst
MOI Langrenn fortsatte tradisjonen med rulleskiinnslag i borgertoget 17.mai. Utenfor
sesongen stilte også flere av våre utøvere på ulike løp gjennom sesongen som BDO-mila,
Molde7Topper og Vardeløpet.
Etter sommeren arrangerte MOI Langrenn rulleskirenn som en del av den årlige
høstsamlingen som denne gang sammenfalt med Team Veidekkes samling på Skaret, så her
fikk vi se og konkurrere mot de beste i regionen. Samlingen ble avsluttet med felles
grillsamling i brakka hvor Team Veidekke stilte opp og pratet og svarte på spørsmål fra våre
utøvere.
Pga vanskeligheter med å skaffe trener til 15+ inngikk MOI Langrenn et samarbeid med Lydia
B. Winter-Hjelm som sørget for sportslig opplegg og individuell oppfølging av treningsdagbok
for de utøverne i 15+ bosatt i Molde for sesongen 19/20. For de yngre gruppene har vi hatt
god dekning på trenersiden i alle gruppene.
Snøen kom tidlig og allerede 7.november hadde vi første trening på snø på Skaret. Denne
holdt og sørget for at vi kunne trene på snø ut året. Andre helgen i desember samlet vi oss
igjen på Bjorli for den årlige snøsamlingen. Ca 50 deltakere stilte og vi fikk en fin samling
med strålende langrennsforhold hele helgen. Vi hadde gode økter på dagtid og sosialt
samvær med quiz samt film og bilder fra dagens aktiviteter.
Treningsgruppene har hatt felles treningstid tirsdag og torsdag gjennom hele sesongen, som
er positivt i forhold til fellesskapsfølelsen.
Brakka har fungert som klubblokale og et sosialt samlingssted for både utøvere og foreldre.
Det ble servert saft og kaffe etter trening og en gang i måneden har det vært servert felles
kveldsmat. Brakka fikk seg også et løft med nytt inngangsparti, kjøkkenet ble ferdigstilt og vi
fikk inn projektor og lerret, noe som gir økte muligheter for både faglige og sosiale
arrangement. Vi anser brakka som en viktig brikke for å skape et klubbfellesskap og håper på
å ta denne ytterligere i bruk i tiden fremover.
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Økonomi.
Langrennsgruppa sin økonomi er tilfredsstillende selv om betalt trener medfører en del
ekstra utgifter som ikke var budsjettert med. Hvis vi skal ha en betalt trener ved en senere
anledning så må langrennsgruppa gå i dialog med hovedstyret i MOI for å finne en
økonomisk løsning.
De siste årene har ikke Langrennsgruppa hatt egne sponsorer, noe vi bør jobbe for å få reetablert. Vi forsøker å holde samlings- og deltakeravgiften så lav som mulig for å kunne ha et
tilbud for flest mulig. For å få til dette videre må vi ha økt fokus på inntekstbringende
aktiviteter de neste årene for å sikre god drift og kunne opprettholde aktivitetsnivået. Vi kan
også være flinkere til å utnytte de dugnadsmulighetene som finnes lokalt som gir gode
inntekter til gruppa.
Takk for et fint skiår og en spesiell takk til trenere og andre som stiller opp for klubben og
bidrar til at vi kan drive som vi gjør. Takk også til Skaret Skisenter for løypekjøring og et flott
anlegg.
Skihilsen
Thomas A. Sørensen
Leder
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Årsmelding MOI-skiskyting 2019
Denne årsmeldingen inneholder beskrivelse av aktivitet, arrangement samt sportslige
resultater for året 2019.
Styresammensetning
Sylfest Glimsdal:
Per Stavnesli:
Einar Vaagen:
Stig Dahle:
Lillian Bråten:
Kirsti Raustøl:

leder, våpenansvarlig, hovedtrener
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Aktivitet
Dato

2.mars 2019
3.mars 2019
1x
13.mars 2019
*foreldre
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hva

Antall (MOI)

KM normal Molde
KM sprint Molde
Treningsrenn
Klubbmesterskap

30 (12)
33 (16)
15+9*

15. juni 2019 arrangerte vi foreldrefest
Vinter 2019 hadde vi to kvelder med skiskyting for en allidrettsgruppe til MOI, ca.
10 barn hver gang
18. mars 2019 Barnas Skidag, hvor 50-60 unger fikk prøve skiskyting
Sesongavslutning 30. april, 2019
Hjertestarterkurs 6. mai, 2019 – 8 deltakere
SFO på skiskyting
2 åpne kvelder for nye, annonse i Budstikka
Dugnader
o 25. mai 2019 Molde7Topper, ca. 7 personer
o 13. juni 2019 BDO Mila, ca. 15 personer
o Vedlikehold på anlegget, bl.a. rydding av lupiner.
Foreldremøter og kveldsmat i brakka

Antall aktive i gruppa ved utgangen av 2019 var 22. Det har sluttet 7 utøvere i løpet av
det siste året mens vi har fått 6 nye 10 og 11 års løpere og 2 nye juniorer. Før sesongen
2019-2020 meldte Torbjørn Oppigard (M20-22 i sesongen 2019-2020) og Rebekka
Oppigard (K19 i sesongen 2019-2020) overgang fra Eikesdal IL (opphører som lag) til
MOI.
Vi ser en klar tendens til at vi nå må sette et enda sterkere fokus på å rekruttere nye,
samt fortsette å motivere for å reise ut for å konkurrere.

1
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Sportslige resultater sesongen 2018-2019
Sesongen 2018-2019 var det også fem 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.

Utdanning/kurs/trenersituasjonen
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 prioritere egne kurs for å lære opp foreldre slik at de får økt
kompetanse og blir trygge. Mødrekurs bør også prioriteres sammen med Skiskytterskolen
(for nybegynnere), samt bruke eldre løpere til å instruere de yngre. 14+ har fra mai 2018
til april 2019 gjennomført ukentlige treninger bortsett fra to uker sommeren 2018.

Kort om økonomi
-

Kassabeholdning kr. 250.252,- (pr. 31. desember, 2019)
Mindre inntekt da inntektsposter til 2019 kom inn på 2018 eller 2020.
Lave inntekter i 2019 pga en del utgiftsposter kommet på enten 2018 eller 2020.
Korrigert for dette gir det et underskudd i 2019 på ca. kr. 30.000,Vesentlig høyere kostnader på tilskudd til juniorer (egenandeler team og støtte til
NC/NM). TBT utgifter skulle kommet i 2018, men ble belastet 2019.
Hovedtall drift (2019):

Driftsinntekter
Driftskostnader
Årsresultat

2019
111.587,248.068,-136.481,-

2018
422.081,236.978,185.103,-

2017
423.662,428.917,-5.013,-
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Eiendeler
-

Våpen: Totalt 28, 18 Izmash, 6 Anschutz bolt, 1 Sako, samt 3 nye Anschutz Fortner
Fire kikkerter (2x Carl Zeiss, 2x Mepota – to Meoptaer ble i løpet av året erstattet
etter skade. Skade på en av Carl Zeiss ikke utbedret). Viktig med sikker håndtering
av disse på barmark i sterk vind.
Lydanlegg (1x mic, mic-stativ, braketter på stolper, 2x høytalere, 1x mixer, kabler)
Tidtakerutstyr (3x styringsbokser og 6x tastebokser for standplass, 2x IP kamera)
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.)

3
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Årsberetning MOI hopp og kombinert 2019-2020
Styrets sammensetning:
Jens Petter Straumsheim, leder, Nils Henrik Johnson, nestleder, Reiel Gravdal, sekretær, Melvin Tornes,
kasserer, Per Olav Blikås, Per Skoglund, Ole Kristen Hovdenak, Geir Mauseth og Olav Oterhals.
Varamedlem: Arnor Evensen
Aktiviteter:
Sesongen 2019/2020 har bestått av både oppturer og nedturer. Vi har kunnet innvie en ny K35 i
Skarbakken, noe som også markerer fullførelsen av oppgraderingen av alle bakkene på Skaret. Våre
utøvere har oppnådd mange gode resultater i bakkene og mange nye unge har fått prøve hopping for første
gang. Men manglende snø, dårlig vær og ikke minst forbudet mot treninger og konkurranser som en følge
av koronaviruset har satt en drastisk stopper for mange av de planlagt aktivitetene denne vinteren.
Nedenfor er oversikt over de viktigste aktivitetene i MOI Hopp og kombinert i sesongen som har gått.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dugnad Molde 7 topper, mai 2019
Storsamling i Midtstua, juni 2019
Dugnad under Jazzfestivalen, juli 2019
Bygging av fartsbru og montering av porselensspor i K35 i Skarbakken, høsten 2019
Kretssamling i Knyken
Kretsrenn i hopp og kombinert, 1. mars 2020 med 17 deltakere
Telenorkarusell, med foreløpig 5 samlinger og ca 30 deltakere
Raw Air akademiet ble avlyst grunne manglende snø/dårlig vær
Kretsrenn 19. januar og 23. mars 2020 ble begge avlyst pga manglende snøforhold/koronavirus
NC i kombinert og hopp 15. og 16. februar 2020 ble avlyst pga manglende snø.

På trenersiden har vi i år hatt Sten Olav Kleven, Carl Gunnar Orseth 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. Brødrene Skoglund er tatt ut på utviklingslandslaget i
kombinert. De tre nevnte utøverne har deltatt på flere konkurransen i både inn- og utland denne sesongen,
med sterke resultat i NM, Junior VM, COC og WC. Det vises til resultatliste for utvalgte renn.
Martin Tornes og Didrik Moe Gravdal har representert klubben under flere kretsrenn.
Kretsmesterskapet i hopp og kombinert har p.t. ikke blitt avholdt denne sesongen grunnet snømangel og
vanskelige værforhold.
Per Skoglund er medlem i Hopp- og kombinertstyret i Møre og Romsdal Skikrets, mens Jens Petter
Straumsheim er varamedlem. Ove Skogly har vært leder av dommerutvalget i Møre og Romsdal skikrets.
Dommerrekruttene Reiel Gravdal og Jens Petter Straumsheim har hatt dommeroppdrag i løpet av sesongen
2019/20.
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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 er blitt arrangert hver onsdag gjennom hele vintersesongen, så langt forholdene
har gjort det mulig, med ca 30 barn som har deltatt i større eller mindre grad. Deltakelsen har vært litt
lavere i forhold til foregående år.
Anlegg
Det er blitt gjort en del vedlikehold i Mølleråsen når det gjeler belysning og planering rundt den nye K5.
Vi har fått støtte fra Gjensidige til anskaffelse av plast for unnarennet/sletta i K5.
Storbakken i Mølleråsen er revet og fjernet. Med det er et viktig landemerke og kulturminne for Molde
borte. Det var av sikkerhetshensyn at det ble besluttet å rive tilløpet. Prosjektet hadde en kostnadsramme
på 230.000 + mva og ble bekostet av MOIs hovedstyre.
Arbeidet med å bygge nytt tilløp med porselenspor i K35 på Skaret er fullført. noe som også markerer
fullførelsen av oppgraderingen av alle bakkene på Skaret. Og bakken fungerer meget bra!
Neste prosjekt i Skarbakkene blir etableringen av et skileikområde, med tautrekk. Dette vil også være et
viktig rekrutteringstiltak.
Skarbakkene blir ukentlig preparert av Odd Bjørn Angvik.
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 6.5.20
Styret i
hopp/kombinert
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Spesifikke resultat

sesongen 2019/20:

Aleksander Skoglund

Nizhniy Tagil Russland 11.03.20
Nizhniy Tagil Russland 12.03.20

NC sommer
Holmenkollen Skishow 20.06.19
NC A Oslo 22.06.19
Sognsvannstesten Oslo 23.06.19
NC A Trondheim 17.08.19
NC A Trondheim 18.08.19
NC A Lillehammer 22.09.19

Nr. 13
Nr. 12
Nr. 3
Nr. 9
Nr. 4
Nr. 10

Sommer Grand Prix
Oberwisenthal Tyskland 25.08.19
Klingenthal Tyskland 28.08.19
Oberhof Tyskland 31.08.19
Oberhof Tyskland 01.09.19

Nr. 35
Nr. 35
Nr. 35
Nr. 32

NC/NM
NC A Falun 16.11.19
NM Falun/Beitostølen 5 km 23.11.19
NM Falun/Beitostølen 10 kom 24.11.19
NC A Trondheim 14.12.19
NC A Trondheim 15.12.19
NC A Oslo 04.01.20
NC A Oslo 05.01.20
NC A Rena 07.02.20
NC A Rena 08.02.20

Nr. 13
Nr. 10
Nr. 10
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 6
Nr. 5
Nr. 2
Nr. 2

Continental Cup
Oberwiesenthal Tyskland 11.01.20
Oberwisenethal Tyskland 12.01.20
Klingenthal Tyskland 18.01.20
Klingenthal Tyskland 19.01.20
Rena Norge 25.01.20
Rena Norge 26.01.20
Eisernerz Østerrike 21.02.20
Eisernerz Østerrike Mix lag 22.02.20
Eisernerz Østerrike 23.02.20
Lathi Finland 07.03.20
Lathi Finland 08.03.20

Nr. 11
Nr. 20
Nr. 25
Nr. 10
Nr. 7
Nr. 15
Nr. 6
Nr. 1
Nr. 7
Nr. 6
Nr. 8

Nr. 3
Nr. 8

Andreas Skoglund
NC sommer
Holmenkollen Skishow 20.06.19
NC A Trondheim 17.08.19
NC A Lillehammer 22.09.19

Nr. 14
Nr. 8
Nr. 9

Sommer Grand Prix
Oberwisenthal Tyskland 25.08.19
Klingenthal Tyskland 28.08.19
Oberhof Tyskland 31.08.19
Oberhof Tyskland 01.09.19
NC/NM NC A Falun 16.11.19
NM Falun/Beitostølen 5 km 23.11.19
NM Falun/Beitostølen10 km 24.11.19
NC A Trondheim 15.12.19

Nr. 36
Nr. 23
Nr. 30
Nr. 38
Nr.7
Nr. 8
Nr. 7
Nr. 3

Continental Cup
Oberwiesenthal Tyskland 11.01.20
Klingenthal Tyskland 17.01.20
Rena Norge 25.01.20
Rena Norge 26.01.20

Nr. 21
Nr. 13
Nr. 27
Nr. 3

Junior VM
Oberwiesenthal Tyskland Mix lag 06.03.20 Nr. 1
Oberwiesenthal lag herrer 08.03.20
Nr. 3
World Cup
Lillehammer Norge 07.12.20
Lillehammer Norge 08.12.20
Ramsa Am Dachstein Østerrike 21.12.20
Seefeldt Østerrike 31.01.20
Seefeldt Østerrike 01.02.20
Seefeldt Østerrike 02.02.20
Trondheim Norge 23.02.20

Nr. 28
Nr. 16
Nr. 25
Nr. 47
Nr. 40
Nr. 35
Nr. 33

Hopp
Lillehammer 08.09.20
Holmenkollen 1 10.01.19
Holmenkollen 2 10.01.19
Rena 01.03.20
Lillehammer 02.03.20

Nr.
12
1
1
3
1

Alexander Røshol Johnson

Kombinert
Lillehammer 22.09.19
Falun 16.11.19
NM Beitostølen 23.11.19
Granåsen 14.12.19
Granåsen 15.12.19
Midtstua 04.01.20
Midtstua 05.01.20
Granåsen 18.01.20
Granåsen 19.01.20
Rena 07.02.20
Rena 08.02.20
Rena 09.02.2020
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NCB
10 km NCB
5 km
10 km NCB
5km
NCB
10 km NCB
5 km NCB
10 km NCB
5 km NCB
10 km NCA
10 km NCA
5 km NCA

Nr.
9
13
20
12
7
14
11
13
12
4
4
1

K90
K120
K120
K124
K123

NCC
NCC
NCC
NCB
NCB

MOI ALPINT – ÅRSBERETNING 2019
AKTIVITETER VINTER

Alpinistene i MOI samkjørte også i 2019 alle treningene (ski og barmark) med løperne fra
Sportsklubben Rival. Det var gjennom vinteren treninger i Tusten 2 kvelder i uka. Det ble også
avholdt treninger i lysløypa i renn frie helger.
Tirsdagstreningene er 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 var vinteren i Molde 2018-19. litt skuffende. Det ble f.eks. ikke åpnet lengre opp enn til
Brenthaugen (lysløypa) gjennom hele sesongen. Tusten skisenter klarte riktignok ved hjelp av en liten
frostperiode å få produsert snø nok til å åpne bakken fra 15. desember. Siste åpningsdag på Tusten
var 16.mars.
Tustenrennene ble arrangert under flotte forhold 9.-10. februar.
Det kom litt (natur)snø etter hvert på Tusten også, men med tanke på rekruttering til sporten, håper
vi på at det ikke blir for mange slike snøfattige vintre.
Rennsesongen startet med SL/SSL på Bjorli i uke 1. og ble avsluttet med SSL og PSL på Stranda i
påska.
Egne arrangement:

SL og SSL kretsrenn på Tusten
ca. 80 løpere
Onsdagsrenn
1.stk
Klubbmesterskap ble arrangert 16.mars i lysløypa på Tusten.
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AKTIVITETER SOMMER

Sesongforberedelsene for vinteren 2018-19 startet for oss moldensere med en 5 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 for de minste, og med
fellestrening med Molde Olymp for de eldste. Fellestreningene med Olymp blir gjennomført i Molde
idrettspark.
Treningsgruppene er inndelt i to:
6-10 år
treneransvarlig: May Elise Aandal
11 år og eldre treneransvarlig: Bjarne Sjåholm
Barmarkstreningene ble avsluttet da Tusten åpnet i midten av 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:
Magne Farstadvoll
Kasserer:
Bjarne Sjåholm
Styremedlem:
Trond Hoff
Styremedlem:
John Sjåholm
Styremedlem:
Tomas Bakken
Styremedlem:
Camilla S. Aandal
Verv:
Trenere:
Bjarne Sjåholm, May Elise Aandal
Representant driftskomitè Tusten:
Tomas Bakken
Styremøter:
Styremøter er blitt avholdt etter behov
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Årsrapport 2019 Orienteringsgruppa
Årsmøte i O-gruppa for 2017 ble avholdt på video/teams 23.februar 2020. Bakgrunnen for dette er at verden er
rammet av Covid-19 viruset som har lammet hele samfunnet inkl idretten. Vi har derfor ikke lov å samles i grupper og
derfor ble vårt årsmøte gjennomført på video/teams med nåværende styre samt to nye styremedlemmer på vei inn.
Vi fulgte det vanlige oppsett får årsmøtet samt at det ble brukt tid på evaluering av 2019 og planlegging for 2020.
Styret i perioden:

Bjarne Sjåholm: leder + forbundskontakt + treningsløp.
Hanne Merete Hagset: kasserer + nestleder + treningsutvalg.
Jørill Gjeitnes: styremedlem + sekretær
Sven Nylund: styremedlem + treningsutvalg
Stig Bratsberg: styremedlem + kartansvarlig)
Eivind Morstøl: varamedlem og Turorientering
Styret har vedtatt at styret også er valgkomite.
Styret for 2020:
Rekruttering til styret er viktig og for 2020 kommer to nye inn i styret, disse er Knut Vidar Haukebø Siem og Halgeir
Dahle. Ut går to trofaste styremedlemmer, Jørill Gjeitnes og Eivind Morstøl.

Magne og Eivind Morstøl

Stig Dahle og Jørill Gjeitnes

Vi takker for innsatsen til disse to som helt sikker blir med oss videre som O-løpere og arrangører av treningsløp.
Økonomi
Vi ønsker å styrke rekrutteringen i Orientering samt at det skal være rimelig å drive O-sporten. Derfor blir det relativt
beskjedne inntekter i vårt regnskap som er som følger:
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Regnskapet for 2019 er svakere en for
2018. Vi har i området 17.000,- mer i
kostander og 30.000,- mindre i inntekter.
Underskuddet dekkes via egenkapitalen
som består av et Bankinnskudd pr
31.12.2019 på 381.964,Det ble kommentert i årsmøte at Ogruppa får ingen overføring av midler fra
hovedstyret i 2019 samt at andel støtte
via Prosjekt Tilhørighet er redusert mye.

Rekruttering
Organisert rekrutt-trening startet på våren og er organisert av Sven Nylund. Det ble laget løyper ukentlig med
opptrykte kart som var i postkassa på O-brakka på Jensgurulia. Løypene var også «digitale» og dette ble etter hvert
bruk av flere erfarne/voksnes 0-løpere som brukte Livelox. På disse treningene hadde vi i området 7-10 barn(samt
foreldre)

Sesongavslutning 2019 for Råtasstreningen.
Premieutdeling til Råtassene, de gamle
fikk kaffe og kaker.
Sven Nylund tv. i bildet. Han har hatt
hovedansvaret for treningene i 2019
sesongen.

Turorientering
For mange er Tur-O en begivenhet og det er ikke mange dagen med barmark i lavlandet Eivind Morstøl begynner å få
spørsmål om når løypene er klare. Vi noterte oss 96 deltakere som er en økning fra 2018 da vi hadde 82.
Stolpeorientering begynte vi med i 2016 og er et «bynært» tilbud som også har en løype tilpasset rullestol. i 2019
hadde vi stolpe-O fra sentrum av Molde via den «grønne korridor» opp til Varden. Tur-O begynte i 1973 og i tabellen
under ser dere oversikten på hvilke kart vi har brukt i perioden 2002 – 2019.
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Tirsdagsløp
Det ble arrangert total 18 løp på tirsdager, inkl klubbmesterskap i sprint og normal. På flere av løpene deltok også
rekruttene i tillegg til de «etablert» løperne på tirsdager. Vi takker alle de som hvert år tar ansvaret for å arrangere sine
løp på tirsdager. Siste tirsdagsløp ble avsluttet med nattløp oppe på Skaret. Vi har for 2019 årgangen følgende antall
deltakere:

Alder/klasse
Råtass (under 12)
Ungdommer
Kvinner (21-45)
Menn (21-45)
Kvinner (over 45)
Menn (over 45)
TOTALT antall O-løpere i 2019 sesongen

Antall O-løpere
50
9
19
17
8
25
127

Fornøyde arrangører:
-

Rusten x 2
Nylund
Størdal

Total har vi 18
treningsløp med 32
arrangører pr sesong.
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Kretsløp på hjemmebane, Vårsprinten
Første løp i kretsen er Vårsprinten, arrangert i mai av MOI og denne fra Tverrlivatnet ved Åndal/Fræna 28. april. Løpet
ble arrangert av Stig Bratsberg med veldig bra oppmøte fra klubben i M&R. Totalt stilte 55 løpere til start, noe som er
mange flere en for vårsprinten i 2018. Kartet ble kraftig synfart/oppgradert av Stig før løpet.

Eldestafetten
Etter en fin stafett i 2018 med 35 årsjubileum fikk vi problemer med liten påmelding, flytting av dato i terminlista og tilslutt
kollisjon med hovedlandsleiren. Det endte med at stafetten ble avlyst. I etterkant har styret i O-gruppa diskutert
Eldestafetten som over tid har fått færre påmeldinger. Det ble da vedtatt at stafetten nå stoppes med den fine
avslutningen vi fikk i 2018 i hoppbakken som arena.
Kart og kartarbeid
MOI har mange kart over store områder. Noen av kartene er gode og oppfyller kartnormene godt, andre er gamle med
varierende kvalitet. Vi har følgende kart:

Totalt blir dette 18 kart bare for MOI med 139 km2. Totalt i området rundt oss inkl MOI kart snakker vi om 234 km2. Stig
Bratsberg brukte for eksempel 43 timer på å løfte opp Lauvåsenkartet til god standard før kretsløpet vi hadde der. Totalt
har han svært mange timer i terrenget ved synfaring og etterarbeid på pc. Sven Nylund bruker også mye tid på våre
kart og antar at det er om lag 75 timer bare på kart i 2019.
Prioriterte oppgaver 2020
Styret vil jobbe hardt for at flere nye rekrutter blir med i 2020. Vi er avhengig av nye unge i denne sporten da
snittalderen på løperne i MOI begynner å bli vel høy! Vi takker for innsatsen fra alle frivillige og ser frem til våren med
kart og kompass i hånden. Med hilsen styret i O-gruppa
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Årsmelding Molde7topper 2019
Molde 7topper ble gjennomført siste lørdag i mai, som foregående år. Dette var det 5. løpet i rekken.
Mens det i de foregående årene var 320, 850 ,1050, 1363 påmeldte, hadde 2019 versjonen hele 1501
deltakere.
Nyvinningen fra 2018, Molde7topper Ultra, med hele 50 km, ble arrangert også i 2019. Med stor
økning i deltakere. I tillegg var det som før delt opp i TRIM, MOSJON OG AKTIV. I tillegg til barneløp
rundt tjernet. Løpet ble arrangert med Romsdalsmuseet som arena.
I forkant av løpet ble det produsert en god del klopper. Kreosot holdig treverk, hentet fra Istad Kraft
sin rørledning på Istad, fikk nytt liv som klopper. I tillegg ble det lagt ned mye dugnadsinnsats i
rydding av sti både i området Eikremsnakken og fra Åndalsetra mot Løvenskaret.
Siden det var svært tørt i terrenget, måtte vannet fra Holsbekken, erstattes med hevert vann fra
Martevatnet.
På høsten ble det arrangert VARDEN OPP, et motbakkeløp fra Molde Sentrum, med ca 100 deltakere.
Siste torsdag i september. Løpet var siste løpet i Sparebanken Møre sin motbakkecup. Noe nedgang i
antall deltakere, til tross for bedre vær.
Regnskapet viser en samlet omsetning på kr 628 167, en nedgang fra 2018 på ca kr 30 000. Resultatet
viser kr 166 769, som var tilnærmet likt fjoråret. Det er bygd opp en bra egenkapital på kr 442 197
per årsskiftet.
Løpet fikk god dekning i media, både i forkant og etterkant. Takk til nøkkelpersoner i MOI for proff
gjennomføring.
Styringsgruppa besto av:
Thomas Sandhaug, Arnt Owe Røed, Kristin Røed, frode Grødahl, Roar Lervik, Håvard Bjerkeli, Kirsti R.
Johnson, Knut Olav Rindarøy og Paul Johan Undheim.
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MOI SKIHYTTA, ÅRSMELDING FOR 2019
Styret har bestått av:
Konrad Moe, leder
Hans Christian Andersen, styremedlem
Hallvor Svee, styremedlem
Arild Sele, styremedlem
Helge Solemdal, styremedlem
Gunnar Bendixen, styremedlem
Arne Kvernmo, vara
Beate Trosdahl, vara
Frode Andersen vara
Bjørn Jarle Kleppen (ny9
Styremøter: I 2017 har vi hatt fire styremøter. Dessuten har vi hatt god
telefonkontakt med styremedlemmene.
Vakttjenesten: Hytta er åpen fra ca. 1. september til 1. mai. Dessuten har vi
åpent på 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.
Skihyttatrimmen. Vi har lagt ut bok, og antall personer som skriver seg inn, har
gått ned. Hytta er likevel godt besøkt.
DUGNAD. For å holde hytta ved like trengs det dugnadsinnsats. I sommer
hadde dugnad hver tirsdag i mai, juni, august og september. Utedassen ble
endelig gjort ferdig i 2019 til glede for mange trengende.
Planer fremover: Vi skal rydde mer skog rundt hytta og holde hytta ved like.
Nytt er at Skihytta skal ha ansvar for juletreet på Varden i forståelse med
Selskabet for Molde Byes Vel.
Takk! Alle vakter og dugnadsfolk fortjener en stor takk. Alle bidrar til å gjøre
Skihytta til et kjekt sted å være.
Konrad Moe
leder
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Friluftslivsskolen 2019
Friluftslivsskolen gjennomførte i 2019 til sammen 10 forskjellige aktivitetstilbud for til sammen 200
barn i alderen 8 til 13 år. I tillegg til aktivitetsuka, superuka og kystlivsuka var årets nyvinning,
junioruka, populær. Junioruka var et nytt tilbud for de yngste barna,og ble planlagt og gjennomført i
samarbeid med Holmarkas venner. Barna fikk delta i dyrestell og høsting av grønnsaker, i tillegg til
mer tradisjonelle friluftsaktiviteter. Meget populært!
Også i år var tur til Hjertøya et populært innslag, der Romsdalsmuseet bidrar med opplegg for at alle
får lage og prøve sin egen fiskesluk. Aktivitetsuka måtte endre litt på sitt opplegg, da
Øverlandsvannet var nedtappa, og fullt av gjørme. Inntaksdammen vart i staden brukt som base for
utflukter i Moldemarka, og til bading selvsagt! Selv om været, som vanlig, var skiftende, så gikk også
Friluftslivskolen 2019 inn i historien uten nevneverdige skader. Stor takk til våre dyktige ledere!
Økonomisk går Friluftsskolen i balanse, og har en buffer på konto. Største utgiftspost er lønn til
ledere, dette blir dekt av deltageravgift og diverse tilskudd.

50

51

52

