Arsberetning - Oddersjaa langrenn
2019
Årsberetningen gjelder for kalenderåret 2019, og ikke skisesongene.
Styret i langrennsgruppa ble valgt på årsmøte i mars 2019.
STYRET HAR BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER:
Leder: Per Rune Omfjord
Styremedlemmer: Aud Sørbø Ausland, Christina White, Stefan Lossius.
Utøverrepresentant : Vi har ikke hatt det siden aug 2017 da vi ikke synes utøvere skal bruke tid på
dette.
Bjørn Erik Kittelsen har vært kasserer fra juni 2018, og regnskap ivaretas av regnskapsfirma
iRegnskap.
TRENERKOORDINATORER
Janne Bjorvand for 8-12 år (fra høst 2018) og Ole Endre Kallhovd for 13 år og eldre.
ANDRE VERV
Erlend Lindland Sletten har hatt ansvaret for hjemmesiden.
Per Rune Omfjord har sittet i hovedstyret på vegne av langrennsgruppa.
Det er avholdt i alt 8 styremøter i perioden, ca. et møte hver måned, samt evalueringsmøter sammen
med trenere 1. gang i halvåret.
Regionalavisen Fædrelandsvennen ønsker at klubber skriver brukerstyrte artikler i ”lokalsporten”, og
dette har blitt levert ved noen arrangement og renn.
Langrennsgruppa hadde i 2019 registrert ca. 70 aktive medlemmer. Et "aktivt medlem" er i denne
sammenheng, en som skal betale aktivitetsavgift. Der er langt flere "medlemmer".
Styret har basert arbeidet på en vedtatt aktivitetsplan, og har utfra denne organisert
styremedlemmers funksjoner. Utfra aktivitetsplanen er det også opprettet foreldregrupper som skal
bistå styret ved ulike arrangement, og ta ansvar for noen aktiviteter på egen hånd. Det har vært
vanskelig å få foreldrekontakter for de yngste aldersgruppene.
Styret anbefaler å videreføre aktivitetsplanen for 2019, dog med enkelte justeringer basert på
erfaringer fra 2018 og med større bistand fra foresatte gjennom oppsatte foreldregrupper og
lignende. Aktivitetsnivået har vært høyt.
Treninger har vært organisert og kvalitetssikret av trenerkoordinatorene. Trenerkoordinatorene
rekrutterer og følger opp trenere. Fra høst 2018 har det vært over 30 deltakere jevnt over på
treningene for de yngste og over 50 deltakere har meldt seg i gruppa med info på Spond.

Styret oppfatter at treningene har vært organisert og gjennomført på en god måte.
Utover å sikre et godt treningstilbud, har styret, som tidligere år, fokusert på fellesaktiviteter og tiltak
som kan bidra til trivsel, trygghet og et godt sosialt miljø. Å utvikle ”klubbfølelsen” er viktig, spesielt
fordi en driver individuell idrett.
Nedenfor følger en oppsummering av aktivitetene som er gjennomført.
1 Trening
1.1 Skitrening vinter 2018/2019. Noen treninger foregikk på barmark/rulleski pga lite snø, men en del
treninger for de eldste utøverne (2000- 2006) ble også gjennomført i Jegersberg og på Strai/Sandrip.
Informasjon om treningssted og stilart har blitt lagt ut på facebook og på felles SMS hver uke.
1.2 Treningssamling for den eldste treningsgruppen. Det nye anlegget på Sandrepheia sto klart
asfaltert i juni og vi hadde en samling i juni.
1.3 Sommerskiskole. Vi samlet 60 deltakere på sommerskiskole og teknisk økt ifm med Kristiansand
Skifestival. Instruktørene var ikke ukjente profiler fra det norske skilandslaget. For 13 år og eldre
arrangeres det ulike regionale og nasjonale sommerskiskoler, og Oddersjaa har hatt deltakere på
sommerskiskolen i Trysil, Sjusjøen og i Bø.
1.4 Trening høst 2019: Rulleskitreningene for de yngste gruppene ble gjennomført i flerbruksløypa.
1.5 Det ble gjennomført barmarksamling for alle utøvere i september, denne gang på Sandrepheia.
Vi var ca. 40 påmeldte inkl. foresatte. Det var mange bleant de yngste med denne gangen. Samlingen
ligger som fast samling på aktivitetsplanen.
1.6 Det ble gjennomført jentesamling for sonen i oktober, treningene foregikk i hovedsak i på
gangveier rundt Hamresanden og vi overnattet på Hamresanden. Samlingen ligger som fast samling
på aktivitetsplanen, men er et arrangement for hele sonen.
1.7 Treningssamling på snø for gruppa 2007 og eldre på Rauland i begynnelsen av desember. Fine
forhold med godt med snø og 50km oppkjørte skiløyper.
1.8 Klubbkvelder. Det ble gjennomført foreldremøte i april, og i november. Vi har hatt kveldsmat 2
ggr og juleavslutning med grøt.
Sonearbeid
Sonesamarbeid ifm med jentesamling på Hamresanden og rulleskikarusell med Otra/Vindbjart.
1.10 Team/skigymnas
Tuva Lislevand og Camilla Kjelleberg Netland er tilknyttet Hovden skigymnas.
Simon Westergren er tilknyttet Sirdal ski.
Kretslaget ble opprettet i 2014. Fra Oddersjaa langrenn deltar Thomas Mollestad, Hans Lossius, Per
Kristian Gauslaa, Ole Gunnar Lund Jensen, Martin Mollestad. Sommeren og høsten 2019 ble det
gjennomført 5 samlinger med kretslaget med til sammen 19 samlingsdøgn. Oddersjaa hadde også i

år ansvar for en barmarksamling som ble gjennomført i august. Løperne var fornøyde med øktene og
oppholdet i Kristiansand. Renate Tjetland er trener på kretslaget og har hovedansvaret på
samlingene. Utøverne på kretslaget forplikter seg til å delta på NC og NMjr og reiser da sammen med
Sirdal ski. Smørehjelp på NC og NM jr gis fra Sirdal ski og fra kretslaget.
2 Egne arrangement
2.1 Telenorkarusell . I 2019 ble det arrangert 2 renn med ei ukes avstand i tid da det var bra med snø
fra slutten av januar.
2.2 Oddersjaarennet ble gjennomført på Hovden 08.desember med god deltakelse.
2.3 Klubbmesterskap. Klubbmesterskap ble arrangert på rulleski på Kongsgård i begynnelsen av mars
med god deltagelse og mye moro.
2.4 Rulleskikarusell. Det ble avviklet ikke avviklet rulleskirenn 19.oktober på Skandinavisk
trafikksenter i sørlandsparken da det var mye andre arrangement som krevde mange funsjonærer.
2.5 Rulleskiskole. Det ble arrangert rulleskiskole i juli ifm Kristiansand Skifestival (se tidligere) og i
august. Etter facebookreklame endte vi med hhv 60 og 25 påmeldte.
2.6 Åpningsrennet på Hovden. I mange år har Sportsklubben Hovden og Oddersjaa langrenn
samarbeidet om åpningsrennet i desember. Dette er skikretsens største renn og en viktig
inntektskilde for klubben. Geir Ausland og Christina White tar her mye ansvar for tidtaking. I 2019
arrangerte vi fellesstart på Oddersjaarennet på Hovden 08.des. Dette rennet flyttet vi altså fra den
tidligere helgen i januar. Vi fikk dermed nesten tredoblet antall deltakere. I år kom det flere foresatte
blant de yngste og arrangementet var derfor lettere å gjennomføre. Og dette er viktig så vi minner
om at dette er et av få arrangement vi arrangerer og dermed har vi behov for at ikke minst foresatte
stiller opp på dette.
2.7 Kristiansand Skifestival så dagens lys i 2017 og fortsatte i 2018 og 2019. Anført av Nils Vidar Stray
og Tor Mjaaland samlet klubben seg til et flott rulleskirenn rundt Fiskebrygga i Kristiansand også i juli
2019. Mange landslagsutøvere rullet fort rundt den solfylte løypa full av tilskuere
2.8 Samling i Holmenkollen. Oslo skifestival 3. helg i januar. Mye moro og anbefales.

3 Konkurranser.
Oddersjaa er den skiklubb som har flest aktive løpere i Agderfylkene. Klubben har vært godt
representert fra de yngste klasser og opp til seniornivå. Fra våren 2019 ble det også satt av et
budsjett til en satsingsgruppe. Gruppa består av 13 utøvere fra 16-20år. 10 bor og trener i
Kristiansand, men 3 er på hhv Hovden og Sirdal Skigymnas. Utover sesongen har navnet på gruppa
blitt Oddersjaa Elite. Denne satsingen innebærer betydelig større bruk av ressurser på trenere,
foredrag og kvalitet på treningsøktene. Dette ga resultater allerede i sesongens første renn på
Hovden.

Oddersjaas utøvere har vært godt representert på skikretsens renn. Det er naturligvis størst
deltakelse på renn som arrangeres på Sandrip, men vi har også vært representert på renn i Rogaland,
Høgås, Hovden og Holmenkollen.
Blinkfestivalen med Lysebotn opp er en stor suksess hvert år, også i 2019. Resultater:
https://www.langrenn.com/blinkfestivalen-blink-2019-alle-resultater.6236403-114053.html
Oddersjaa var også representert under Hovdentour , Helterennet og Haukelirennet.
Resultater for Oddersjaa sine løpere sesongen 2018 /19 i nasjonale renn.
Ungdommens Holmenkollrenn – 13/14 år
Dette rennet arrangeres årlig i nasjonalanlegget i Holmenkollen. Rennet samler over 200 deltakere i
hver klasse. Oddersjaa hadde ingen deltakere dette året.
Hovedlandsrennet – 15/16 år
Neste aldersnivå er Hovedlandsrennet som er for løpere som er 15 og 16 år. Dette er å regne som et
uoffisielt norgesmesterskap for denne aldersgruppa. Rennet ble arrangert på Gålå. Camilla K.
Netland, Hans Lossius, Thomas Linnebo Mollestad, Linne Ausland, Astrid White, Sebastian
Berckenhoff, Markus Kittelsen og Daniel Sandvand Omfjord stilte for Oddersjaa. Thomas vant klasse
16 år!!
https://www.langrenn.com/resultater-hovedlandsrennet-gaalaa-75-km-gutter-16-aar-2019.6198413114053.html
NM for junior er for løpere i klassene fra 17 år og opp til 20 år.
Den beste prestasjonen i junior NM i 2019 i var Tuva Lislevand med sin 2.plass på Lygna. Hun kom
også på pallen i Norgescupen som betyr at hun var blant de tre beste juniorene.

Klubbens juniorløpere deltok også på Norgescup på Konnerud, Åsen og Savalen.
4 Drift av langrennsgruppa
4.1 Økonomi
Regnskapet for 2019 viser et ………..??? Regnskap mangler foreløpig
Aktivitetsavgiften forble uendret i 2019.
På utgiftssiden er det kostnader knyttet til utøverne som dominerer, herunder reiser
junior/seniorløpere, startkontingenter og trenerutgifter. Også treningssamlinger for de eldste og for
de yngste trekker ut noen midler da de ikke er helt selvfinansierende.
4.2 Treningsklær. Administrasjon av klubbtøy skjer via daglig leder i klubben pr. nett, gjerne i oktober
- Trimtex. Dette ble satt i gang august 2019, men det drøyde med bestilling da vi hadde et nytt
design. Nye drakter ble levert før første renn i desember.

4.3 Utstyr/lager Klubben har lager i klubbhuset. Det er til stor nytte med et stort, sentralt lager.
4.4 Sandrip Langrennsgruppa har tildelt ansvar fra Midt-Agder Friluftsråd for innkjøp og servering på
Sandripstua to helger hver sesong. Mest aktivitet søndag. I 2018 var det endel snø, og det var mer
aktivitet på stua. Noe inntjening på kiosk.
4.5 Websider og e-postlister. Erlend Lindland Sletten overtok ansvaret for hjemmesiden i løpet av
2019. Han har laget og distribuert mange gode saker. Facebooksiden er det nå flere som har tilgang
til å styre og de fleste aktuelle saker legges ut der.
Kristiansand, 17.02.2019
Per Rune Omfjord
Leder, Oddersjaa Langrenn

