SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING
2003/04
(01.07.03-31.12.04)

1.

SKIGRUPPAS STYRE:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Oppmann junior/senior:
Oppmann rekrutt:
Hyttesjef:

Svein Iversen
Bjørn H. Sørensen
Liv Marit Olsen
Inger Gjerstad
Svein-Erik Gevelt
Øystein Eek
Bente Iversen
Jan Bergh (fra 01.12.04: Morten Kristensen)

ANDRE VERV:
Innkjøpsansvarlig MIF-hytta:
Medl. hyttekomité:
Trenere:

Anne Mari Skjefstad
Svein Ryen
Geir Olsen
Ellen Iversen
Jan Bergh
Bente Iversen (til 30.6.04)
Monica Korsgård
Berit Engebretsen (fra 01.08.04)

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON:
Buskerud Skikrets’ langrennskomité:
Buskerud Langrenn:

2.

Ellen M Iversen (nestleder)
Geir Olsen (trener)

STYRETS ARBEIDSOPPGAVER:

Det har i løpet av denne perioden vært avholdt 16 styremøter.
Svein Iversen har representert gruppa i hovedstyret. Skigruppas årsmøte ble holdt på MIF-hytta 07.02.05.

1

3.

SPORTSLIG AKTIVITET:

Vi velger å omtale den sportslige aktiviteten for sesongen 2003/04 selv om vi, når dette leses, snart er ferdig
med nok en stor skisesong.
I likhet med forrige sesong, slet Trond Iversens litt i verdenscupen i sprint også denne sesongen, men
sesongavslutningen, med to 6.plasser lover godt for neste sesong. Han var uttatt til samtlige verdenscuprenn i
sprint også denne sesongen, men måtte melde sykdomsforfall til ett (Trondheim). Han hentet hjem
verdenscup-poeng i alle renn han deltok i! Det har også vært andre oppløftende resultater - vi viser til
oversikten seinere i årsberetningen. Det kanskje mest oppløftende denne sesongen er likevel rekrutteringen.
Også denne sesongen har trenerne Bente og Monica hatt ca. 30 løpere i alderen 6-11 år! BRA!
Geir Olsen har vært hovedtrener for junior/senior og har hatt med seg Ellen Iversen. En stor takk også til Jan
Bergh for hans hjelp og bistand på mange treninger. Våre trenere har også fungert som trenere i
treningssamarbeidet med Eiker Ski.
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 (11 år og yngre) har, som tidligere nevnt, talt ca. 30 aktive. Med hensyn til deltagelse i renn,
har løperne deltatt i Eikerkarusellen, og i flere renn i skikretsen – med mange gode resultater. Det er fortsatt
et mål å øke rekrutteringen!
Junior-/seniorgruppa (12-28 år) har talt ca. 15 aktive. Antall turløpere som har betalt særavgift, er 5.
Torsdagsrennene har også i år vært vellykket. Tilbakemeldingene fra foreldre og barn er entydig positive.
Rennene blir arrangert slik at barna som deltar i minst 3 av 6 renn får premie. Resultatet er at det ble delt ut
ca 140 premier, en forbedring på 40 fra i fjor – BRA! Dette er et tiltak vi kommer til å følge opp også neste
vinter. Dessverre var det ikke nok snø i romjula til å arrangere skiskole i skileikområdet vårt.
Under årets kretsmesterskap i langrenn fikk vi 6 individuelle medaljer. Disse fordelte seg slik:
KM klassisk Krødsherad:
Gull: Trond Iversen (senior)
Sølv: Stefan Engstrøm (G18/19) og Linn Ryen (J13)
Sprint Konnerud:
Sølv: Trond Iversen (senior)
Bronse:Stefan Engstrøm (G18/19) og Jonas Falk Eek (G14)

REPRESENTASJON:
HOVEDLANDSRENNET NAMSOS 20.-22.02.04:
Erik Gevelt

G15

Jonas Falk Eek

G14

Sprint klassisk
nr. 172
5 km fristil
nr. 145
Stafett (Buskerud 7.lag) nr. 81
Sprint klassisk
nr. 27
5 km fristil
nr. 21

JUNIOR-NM BYÅSEN, 4.-7.3.04:
Stefan Engstrøm

G18/19

20 km fristil
nr. 101
7,5 km klassisk
nr. 84
Stafett Buskerud 2.lag nr. 24
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SENIOR-NM BARDUFOSS, 29.1.-1.2.04:
Trond Iversen

Sprint klassisk
15 km klassisk
kl/kl/fri

MIF (Trond, Stefan, Ole Kristian)

nr. 7
nr. 14
nr. 33

VIESSMANN FIS WORLD CUP:
Trond Iversen:
Dusseldorf (GER)
Lavazze (ITA)
Nove Mesto (CZE)
Drammen (NOR)
Lahti (FIN)
Pragelato (ITA)
World Cup total:
Sprint World Cup:

nr. 12
nr. 18
nr. 15
nr. 15
nr. 6
nr. 6
nr. 40
nr. 15

”BALLKLUBBKONKURRANSEN”:
Mens fjorårets klubbkonkurranse mot Drammens Ballklubb ble en skikkelig opptur for oss, ble årets en real
nedtur. Selv om vi klarte å mobilisere 7 A-lagsspillere i fotball og en norgesmester i bandy, og klarte å stille
med 24 deltakere – inklusiv en småsjuk Trond Iversen, måtte vi innse at DBK stakk av med 3 av de 5
lagpokalene. Vi kapret pokalen for damer over 35 år, mens én av pokalene (damepokal 14-34 år) ikke ble
delt ut, da ingen av klubbene hadde mange nok deltagere. Av de 6 bestemannspremiene, tok MIF én – Jonas
Falk Eek blant løperne 14-19 år. Jonas var også vår beste løper totalt..

ARRANGEMENTER:
13.9.03:
20.1.04:
20.3.04:
24.3.04:
25.3.04:
jan./febr.
5.6.04:
11.9.04:

4.

”Bli kjent samling” for 8-11-åringer og ”felleskretstrening” 12 år og eldre på MIF-hytta
Eikerkarusellrenn MIF-hytta
MIF-rennet fra MIF-hytta
”Ballklubbkonkurransen” fra MIF-hytta
Klubbmesterskap (klassisk for klassene under 12 år, duatlon for klassene 12 år og eldre og
nulløp for alle)
Torsdagsrenn
”Brun frokost” med rulleskisprint 100 meter i Mjøndalen sentrum
”Bli kjent samling” for 8-11-åringer og ”felleskretstrening” 12 år og eldre på MIF-hytta

TRENINGSFORHOLD, BANER O.L.:

Treningsforholdene for våre langrennsløpere må også i år sies å ha vært veldig bra, selv om vi ikke hadde
stabile snøforhold før etter nyttår. Løypene ble benyttet ut mars, selv om det tæret veldig på snøen på slutten.
Opprustningen av skileikanlegget og oppussing av MIF-hytta i 2002 gjør at MIF-hytta har befestet sin
posisjon som utfartssted nr. 1 i distriktet. Dersom hytta og dens anlegg fortsatt blir gitt den oppmerksomhet
den har fått i år, vil anlegget bli ennå mer attraktivt både som utfartssted og utleielokale. Dette vil videre
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resultere i økte inntjeningsmuligheter for skigruppa, samt at vi vil kunne opprettholde og helst øke den
positive rekrutteringen med tanke på nye små og storløpere fra MIF i fremtiden.
Vi har fortsatt et meget godt samarbeid med skogbestyrer Erik Mathiassen med tanke på drift av anlegg og
løypekjøringa. Dette arbeidet gjøres til alles tilfredshet, og det har stort sett vært førsteklasses løyper i hele
vinter.
Ang. materiell henvises til egen materielloversikt.

5. SOSIAL AKTIVITET:
-

Treningssamling Haglebu 3.-5.10.03
”Voksenfest” på MIF-hytta 17.10.03
Treningssamling sammen med Eiker Ski, Bardøla Hotell, Geilo, 14.-16.11.03
Overnattingssamling på MIF-hytta for rekruttgruppa, 20.-21.12.03
Vi har hatt flere uformelle pizzafester for løperne
Sesongavslutningsfesten ble holdt på MIF-huset 16.4.04, med premieutdeling for klubbmesterskapet,
dans og leiker for store og små, utlodning og høy stemning.
Treningssamling Haglebu 17.-19.9.04 sammen med Eiker Ski
Treningssamling sammen med Eiker Ski, Bardøla Hotell, Geilo, 12.-14.11.04
”Klubbkveld” på MIF-hytta 25.11.04

6. ØKONOMI:
Selv om vi har hatt en del større utgifter det siste året, har vi også hatt brukbare inntekter. Vi har i år bl.a. fått
noen mindre sponsorer. Det har gjort at vi har kunnet subsidiere konkurranse- og overtrekksdresser til våre
aktive, noe som var svært populæret.
MIF-hytta går så det suser - salget på MIF-hytta er bedre enn fjoråret, og også utleieaktiviteten er større, mye
takket være opprustningen av hytte og anlegg forrige sesong. Vi takker alle som gjør sin innsats som MIFhyttevakter!
Loddsalg og annonsesalg til skirennprogrammet har vært bra og ”basestasjonene” til Telenor Mobil og NetCom på MIF-hytta gir oss fortsatt inntekter i mange år framover.
Særavgiftene har økt foran den siste sesongen, de er nå slik:
0-11 år
12-15 år:
16 år-sen.
Turløpere:

kr
kr
kr
kr

400,750,1000,750,-

7. AVSLUTNING:
Rekruttering var et høyt prioritert mål også før denne sesongen, og med ca. 140 barn som gjennomførte
minst 3 av 6 torsdagsrenn, må vi med stolthet si å ha lykkes med rekrutteringstiltakene også i år. Måtte det
bare gi resultater i form av at mange av disse barna (og deres foreldre) ønsker å lære mer om skiløping, blir
medlemmer av gruppa og deltar på treninger og i renn i neste sesong!
Vi har tro på at vårt rutinerte trener-team også for neste sesong legger forholdene til rette for fortsatt
framgang for våre løpere og nye rekrutter.
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Mjøndalen den 7.2.2005
MIF skigruppe
Svein Iversen
leder

Liv Marit Olsen
sekretær
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MJØNDALEN IF
SKIGRUPPA

MATERIELLOVERSIKT 2004
Tekst
Stoler
Bord
Skumplastmadrasser
Brusskap
Kjøleskap
Komfyr m/stekeovn
Kaffetrakter
Desinfiseringsmaskin
Vaffeljern
TV Kanner
Kaffekolber
Glass
Kaffekopper
Skål til kaffekopper
Små tallerkener
Store tallerkener
Suppetallerkener
Bordkniver
Gafler
Skjeer
Te skjeer
Lysestaker
Diverse kjøkkenutstyr
Vinglass
Salt/pepperbøsser
Brannslukningsapparater
Kalkulator
Stoppeklokke
Startklokke
CD-spiller (boom-blaster)
Brå-sterk
Regnly Timer RT-3
sekunderingsklokke
Emit timer ET-5 sekunderingsklokke
Zodiac walkie-talkies
Barneski m/binding
Barnestaver
Skistøvler for barn
Asher rulleski
Div. styrketreningsutstyr

Antall
59
18
15
1
1
1
1
1
2
4
2
34
86
184
168
24
65
84
105
56
12
45
ok
47
18
2
1
1
1
1
2
2
1
3
10
10
10
1

6

MJØNDALEN IF
SKIGRUPPA

FORSLAG VALG SKIGRUPPA 2005:
Leder:

Svein Iversen

(gj.v. - 1 år)

Nestleder:

Bjørn Helge Sørensen (gj.v. – 1 år)

Kasserer:

Inger Gjerstad

(gj.v. – 1 år)

Sekretær:

Liv Marit Olsen

(gj.v. – 1 år)

Ungdomsrepr/styremedlem:

Bente Iversen

(ny – 1 år)

Oppmann jr/sen:

Øystein Eek

(gj.v. – 1 år)

Oppmann rekr.:

Jan Ruben Celius

(ny – 1 år)

Hyttesjef:

Morten Kristensen

(ny – 1 år)

Innkjøper:

Anne Mari Skjefstad

(gj.v. – 1 år)

Medlem hyttestyret:

Svein Ryen

(gj.v. - 1 år)

ØVRIGE VERV:
HYTTESTYRET:
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