SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING
2016
1. SKIGRUPPAS STYRE
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Oppmann rekrutt:
Oppmann junior:
Styremedlem:
Hyttesjef:
Sportslig Leder:

Eivind Rørhuus-Øie
Caroline Steen-Hofstad
Jakob Rusten
Jon-Christian Hval
Geir Olsen
Jørn Andre Haug
Tom Christian Aasen
Geir Olsen

ANDRE VERV:
Utleieansvarlig MIF-hytta:
Trenere:

Tom Christian Aasen
Geir Olsen
Ellen Iversen
Henrik Magnusson
Trond Iversen
Ingvild Marie Haug
Bente Iversen Bergh

2. STYRETS ARBEIDSOPPGAVER
Det har i løpet av 2016 vært avholdt 6 styremøter.
Eivind Rørhuus-Øie har representert gruppa på gruppeledermøte. Skigruppas årsmøte holdes på MIFhytta 16.02.17
Styret har organisert maling av Mif Hytta, nytt tak på garderobedel, inndeling av bakrom v/kjøkken,
grusing rundt vannkumme.
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3. SPORTSLIG AKTIVITET
I år har vi gjennomført følgende:
Snøsamling på Geilo, onsdagsrenn, Eikerkarusellrenn og Ballklubbkonkurransen med innlagt
klubbmesterskap og Mif Rennet.
4 juniorer har vært med på Team Drammen med Geir Olsen som en av trenerne. Disse har
gjennomført ca 30 samlingsdøgn i tillegg til ukentlige fellestreninger. På årets Mallorca-samling var
alle disse med i tillegg til Julie Bodahl og William Haug.
Geir Olsen var hovedtrener, med spesielt ansvar for junior, og hadde med seg Ingvild Haug, Henrik
Magnusson og Trond Iversen.
Bente Iversen Bergh sammen med Ellen Iversen hadde ansvaret for den minste gruppa.
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 sammen med foreldrene, som videre er med på å
skape gode resultater.
Rekruttgruppa (12 år og yngre) har talt ca 25 aktive, mens junior-/seniorgruppa (12-35 år) har talt ca
15 løpere aktive og ”turløperne” 3 løpere.
Under årets kretsmesterskap i langrenn fikk vi 4 individuelle medaljer (2 gull, 1 sølv). Disse fordelte
seg slik:
KM Sprint Kongsberg:

Gull: Amalie Honerud Olsen J 18

KM Sprint Kongsberg:

Gull: Maren Karlsen Bekkestad J 13

KM Sprint Kongsberg:

Sølv: Solveig Steen Hofstad J 13

REPRESENTASJON:
Vi var litt hissige med resultatene for 2016 i fjor, derfor gjentar vi disse og har supplert med resultater
som ikke kom med i fjor.

Norgescup jr. Steinkjer Sprint:

Norgescup jr. Steinkjer Klassisk distanse:

Norgescup jr. Steinkjer Skøyting distanse:

Jr-NM Hovden Sprint:

3.pl: Amalie Honerud Olsen J18
49.pl: Julie Bodahl J17
56.pl: William haug G18
128.pl: Ole Kristian Lae G18
17.pl: Amalie Honerud Olsen J18
71.pl: William Haug G18
132.pl: Ole Kristian Lae G18
84.pl: William Haug G18
125.pl: Ole Kristian Lae G18
Gull: Amalie Honerud Olsen J18
78. pl: Julie Bodahl J17
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Norgescup jr. Hovden Klassisk distanse:
Norgescup finale Beitostølen Skøyting 5 km
Norgescup finale Beitostølen Skiathlon
RULLESKI
Allianseloppet 32 km jr damer
Allianseloppet 32 km jr herrer
Hill race jr damer
Hill race jr herrer
Sprint 200 m jr damer
Sprint 200 m jr herrer
WC rulleski Sollefteå Sprint

13.pl:
72.pl:
10.pl.
8.pl

Amalie Honerud Olsen J18
Julie Bodahl J17
Amalie H Olsen J18
Amalie h Olsen J 18

1.pl
26.pl
34.pl
1.pl
23.pl
39.pl
1.pl
18.pl
22.pl
1.pl

Amalie H Olsen
William K. Haug
Ole Kristian Lae
Amalie H Olsen
William K Haug
Ole Kristian Lae
Amalie H Olsen
William K Haug
Ole K Lae
Amalie H Olsen

ARRANGEMENTER:
Nov 16 :
Okt 16:
Jan og feb 16:
Jan 16 :
Hytta
Jan 16:
Mars 16 :
Mars 16 :

Snøsamling på Vestlia, Geilo
Barmarkssamling Albir, Spania (5juniorer)
5 Onsdagsrenn på MIF-hytta, med totalt ca 220 barn i alderen 3-10 år
Eikerkarusell på MIF-hytta, pluss at dei fleste renn i Eikerkarusellen gikk på Mif
Mjøndalensrennet
Klubbmesterskap på Mif Hytta.
Ballklubbkonkuranse på Mif Hytta.

4. TRENINGSFORHOLD, BANER O.L.
Vinteren 2015/2016 ble dessverre preget av snømangel. Skiføret på Mif hytta kom ikke før i
begynnelsen av januar. Dette medførte at det ble en del reising for å få trent. Mange treninger på ski i
perioden 01.12.15 til midten av januar 15 ble avholdt på Konnerud.
Når først snøen kom på Mif hytta var det smekk full parkering opptil flere ganger i uka.
Vi fikk arrangert Eikerkarusell og Mjøndalsløpet. Til gjengjeld fikk vi avholdt 3 renn i
Eikerkarusellen for våre naboklubber på Mif Hytta. Dette ga gode kioskinntekter.
I begynnelsen av juni, så hadde vi en tre-dagers dugnad, med maling av Mif Hytta. Det stilte ca. 20stk
pr oppsatt dugnad, og Hytta ble malt «MIF Brun» i en rekordfart.
Taket på garderobedelen som vender mot parkeringsplassen, fikk en etterlengtet oppgradering. Taket
er nå helt og tett og i samme fasong som resten.
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Bakrommet inne på kjøkkenet har blitt avdelt. Den gamle døra som gikk ut mot garasjen er blitt tettet
igjen. Skigruppa har nå et eget rom for oppbevaring. Sikringsskapet til Hytta er nå tilgjengelig fra
kjøkkenet ved utleie.

5. SOSIAL AKTIVITET
-

Felles kveldsmat etter trening annenhver Torsdag høsten 2016
Fellestur til Ungdommens Holmenkollfestival Februar 2016
Fellestur til Ungdomsbirken Mars 2016
Snøsamling Vestlia Resort, november 2016, med 67 deltakere

6. ØKONOMI
Økonomien i gruppa er god. Vi har i 2016 realisert en ekstraordinær gevinst ved mottak av siste del av
spillemidler for lysløypa. Gevinsten oppstår som følge av a) en samlet finansiering av anlegget som
overgikk den betalbare kostnaden og b) at vi siden ferdigstillelsen har foretatt årlige avskrivninger på
den aktiverte kostnaden. Gevinsten som ville komme har vært kjent for foreningen, men ikke
budsjettert inn. Skigruppa har med den robustheten som ligger i god økonomi valgt å nedskrive
tidligere aktiverte driftsmidler på MIF-Hytta. Gruppa vurderer dette som mest korrekt og med
konsekvens en enklere forståelse av gruppas økonomiske stilling i årene som kommer.
I regnskapet er det i året to større kostnadsoverskridelser i forhold til budsjett. Den første av disse er
honorar til trenere. Årsaken til overskridelsen her er at opptjent ikke utbetalt honorar pr. 31.12.15 ikke
var avsatt i regnskapet, men ble først kostnadsført ved utbetaling i 2016. Vi har i 2016 avsatt for et
tilsvarende forhold slik at etterslep er hentet inn. Den andre større overskridelsen skyldes en
underbudsjettering av reisekostnader for utøvere som skal på skiløp rundt i landet. Med
forhåpentligvis en etter hvert større gruppe av ungdomsutøvere vil denne kostnaden de neste årene
kunne bli en utfordring for gruppa. Styret er klar på at det må her settes noen helt tydelig
retningslinjer.
Særavgift for sesongen har vært:
7-12 år
kr 900.13-16 år
kr 1875.17år-senior
kr 3000.Turløpere
kr 600.Total har 41 løst særavgift for sesongen 2016/17
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7. STRATEGISKE PLANER FOR MIF SKI
Skigruppa fikk i oppgave å svare på en del spørsmål ihht strategi framover. Vi tok denne utfordringen
på vår samling på Geilo. Da var vi godt representert, og hadde en utrolig bra økt med brainstorming i
grupper. Er vanskelig å kutte på en del av våre mål, da mange punkt er sammenfallende og viktige å
huske på. Her er kort oppsummert Skigruppas strategi fremover som det nye styret må følge opp.






Snøkanon på skistadion ved Mif Hytta
Rulleskitrase’ på Mif Hytta/ Vassenga
Fokus på det sosiale
Kvalitet på gjennomføring treninger
Alminneliggjøre idretten, gjøre det mindre «farlig/krevende/skremmende» å gå på ski.
Skigruppa er for alle, en trenger ikke gå skirenn

8. AVSLUTNING:
Sportslig så er mif ski fortsatt i en mellomperiode, slik som i fjor. 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. Det er veldig mange løpere i 6-12 års alderen.

Mjøndalen, den 15.02.2017
MIF skigruppe

Eivind Rørhuus-Øie
Leder

Geir Olsen
Hovedtrener
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