SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING
2013
1.

SKIGRUPPAS STYRE:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Oppmann:

Olaf Haug
Frode Gundersen
Per Gunnar Rønning
Clas Andre Hansen
Hege Torvet
Michel van der Spruyt

ANDRE VERV:
Innkjøpsansvarlig MIF-hytta:
Utleieansvarlig MIF-hytta:
Trenere:

2.

Anne Marie Brekkenes
Terje Akselsen
Geir Olsen
Ellen Iversen
Asbjørn Olsen
Geir Bodahl
Trond Iversen
Monica Korsgård Gulbrandsen

STYRETS ARBEIDSOPPGAVER:

Det har i løpet av 2013 vært avholdt 11 styremøter.
Olaf Haug har representert gruppa i hovedstyret. Skigruppas årsmøte holdes på MIF-hytta 04.03.13

1

3.

SPORTSLIG AKTIVITET:

Denne sesongen fikk vi gjennomført alt vi planla; Snøsamling på Geilo, 5 onsdagsrenn (pluss en kveld

skiskole og smørekurs for Mif allidrett) Eikerkarusellrenn, KM langdistanse, turrennet
Mjøndalsløpet-ett løp i Wildenveis rike og ballklubbkonkurransen med innlagt klubbmesterskap.
Geir Olsen var hovedtrener, med spesielt ansvar for junior/senior, og hadde med seg Ellen Iversen, Asbjørn
Olsen og Trond Iversen, mens Geir Bodahl hadde ansvaret for rekruttene sammen med Monica Korsgård
Gulbrandsen..
En stor takk fra styret til trenerne for den glød og entusiasme de viser på og utenfor trening! De er på sin
måte med på å legge grunnlag for vårt gode miljø, som videre er med på å skape gode resultater.
Rekruttgruppa (12 år og yngre) har talt 25 aktive, mens junior-/seniorgruppa (12-35 år) har talt 30 aktive og
”turløperne” 5 løpere.
Under årets kretsmesterskap i langrenn fikk vi 10 individuelle medaljer (3 gull, 5 sølv, 2 bronse) og 1
stafettmedalje (gull!). Disse fordelte seg slik:
KM kl langdistanse Mif:

Gull: Amalie Honerud Olsen J 15
Bronse: Julie Bodahl J 14

KM kl Bromma:

Gull: Amalie Honerud Olsen j 15

KM fri Nesbyen:

Gull: Amalie Honerud Olsen J 15

KM Sprint Lygna:

Gull: Amalie Honerud Olsen J 15

REPRESENTASJON:
UNGDOMSBIRKEN:

Gull: Amalie Honerud Olsen J 15

HOVEDLANDSRENNET SAVALEN:
Sprint:
Bronse: Amalie Honerud Olsen J 15

ARRANGEMENTER:
Nov 13 :
Jan 13:
Jan og feb 13:
Jan 13:
Mars 13 :
Mars 13 :

Snøsamling på Bardøla, Geilo
KM Langdistanse og Mjøndalsløpet på Mif hytta
5 Onsdagsrenn på MIF-hytta, med totalt 260 barn i alderen 3-10 år
Eikekarusell på MIF-hytta
Klubbmesterskap på Mif Hytta.
Ballklubbkonkuranse på Mif Hytta.
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4. TRENINGSFORHOLD, BANER O.L.:
Etter at den nye lysløypa på Mif hytta ble ferdig har vi ett kjempeanlegg for trening og renn. Her kan alle
skibehov tilfredstilles, om det skal være seg fristil eller klassisk. Bratte bakker eller slake bakker og
staketrening. Det er jo heller ingen ulempe at det vinteren 12/13 falt mye snø tidlig på sesongen. Dette førte
til glimrende forhold hele sesongen.
Bra snøforhold har sørget for at MIF-hytta, skileiken og løypenettet i Mjøndalsskauen er besøkt ofte av
aktive eikerværinger. Området rundt MIF-hytta er populært som rekreasjonsområde sommer som vinter. Til
tider, både på søndager og enkelte kvelder i uken var det så mye trafikk at vi hadde parkeringsproblemer.

5. SOSIAL AKTIVITET:
-

Felles kveldsmat etter trening annenhver Torsdag høsten 2013
Fellestur til Ungdommens Holmenkollfestival Februar 2013
Fellestur til Ungdomsbirken Mars 2013
Snøsamling Bardøla Hotell, november 2013
Voksenfest på Mif hytta i April.

6. ØKONOMI:
Økonomien i gruppa er fortsatt god, man drifter fortsatt med et overskudd i forhold til budsjett. Dette
skyldes flere forhold som stabile sponsorinntekter og mindre utgifter til junior og seniorløpere. Videre er
MIF hytta en stabil og viktig inntekst kilde, det samme kan sies om leieinntektene for basestasjonene til
Telenor og Netcom.
På dugnadssiden er det fortsatt arrangement av Skirenn og parkeringsdugnad på Buskerud storsenter som gir
gode inntekter.
Bingo inntekt har også vært en viktig inntektskilde for skigruppa, denne vil gå bort etter 2012 sesongen så
per nå var dette siste året med denne inntekten.
Særavgift for sesongen har vært:
7-12 år
kr 600.13-16 år
kr 1250.17år-senior
kr 2000.Turløpere
kr 600.Total har ca 50 løst særavgift for sesongen
Lysløype prosjekt:
I forbindelse med lysløype prosjektet har skigruppa/MIF tatt opp et lån på 2 750 000.- i Sparebanken Øst i
påvente av tippemidler. Videre er mellom finansieringen dekket av en gave fra Sparebanken Øst på
500 000.- samt bruk av egenkapital. Det har også blitt bekreftet at tippemiddel søknad er godkjent.
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7. AVSLUTNING:

Sportslig så er mif ski i en mellomperiode. Vi har svært få aktive juniorer og seniorer for tiden, men ser helt
klart en solid stamme med yngre løpere som vil prege resultatlistene i disse klassene om kun få år.

Mjøndalen, den ?.?.2014
MIF skigruppe

Olaf Haug
leder

Geir Olsen
Hovedtrener
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