SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING
2007
1.

SKIGRUPPAS STYRE:

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

Svein Iversen
Bill Høiback
Liv Marit Olsen
Inger Gjerstad
Anne Myrvang
Evelyn Bekkestad (til 9.10.07)
Øystein Eek
Bjørn Svendsen
Svein Ryen

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

2.

Anne Lene Christiansen
Morten Kristensen
Geir Olsen
Ellen Iversen
Henning Dybendal
Gjermund Nymoen
Bente Iversen

STYRETS ARBEIDSOPPGAVER:

Det har i løpet av 2007 vært avholdt 11 styremøter.
Svein Iversen har representert gruppa i hovedstyret. Skigruppas årsmøte holdes på MIF-hytta 26.3.08

3.

SPORTSLIG AKTIVITET:

Vi velger å omtale den sportslige aktiviteten for sesongen 2006/07 selv om vi, når dette leses, snart er ferdig
med nok en stor skisesong.
Trond Iversen var også denne sesongen på sprintlandslaget og ble uttatt til alle
verdenscuprenna i sprint, med en 13.plass som sitt dårligste resultat (!). Dette resulterte i
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at han endte på 2.plass i sprintverdenscupen totalt. Det har også vært andre oppløftende resultater, og aller
høyest troner Timo André Bakkens (bildet) GULL i junior-NM (G18) i sprint.
For øvrige resultater viser vi til oversikten seinere i årsberetningen.
Denne sesongen fikk vi gjennomført alt vi planla; høstsamling for kretsens løpere på MIF-hytta, samling i
skitunnelen i Torsby, onsdagsrenn, Eikerkarusellrenn, MIF-rennet, Ballklubbkonkurranse og
klubbmesterskap.
Geir Olsen har vært hovedtrener for junior/senior og har hatt med seg Ellen Iversen og Henning Dybendal,
mens Gjermund Nymoen har hatt ansvaret for rekruttene, med Bente Iversen som hjelpetrener.
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 ca. 25 aktive, mens junior-/seniorgruppa (12-35 år) har talt ca. 20
aktive.
Under årets kretsmesterskap i langrenn fikk vi 17 individuelle medaljer og 3 stafettmedaljer. Disse fordelte
seg slik:
KM klassisk IBK:
Gull: Christiane Honerud Olsen (J14) og Sondre Fossli (G14)
Sølv: Timo Andre Bakken (G18) og Endre Fossli (G16)
Bronse: Linn Ryen (J17)
KM fristil ROS:
Gull: Endre Fossli (G16) og Sondre Fossli (G14)
Bronse: Linn Ryen (J17), Christiane Honerud Olsen (J14) og Lars Christian
Thon Karlsen (Msen)
KM Sprint Lier IL (Lyngås):
Gull: Christiane Honerud Olsen (J14), Sondre Fossli (G14), Endre Fossli
(G16) og Timo Andre Bakken (G18)
Sølv: Trond Iversen (Msen)
Bronse: Rune André Haugen (senior)
KM stafett Konnerud:
Sølv: Menn junior (Endre Fossli, Timo Andre Bakken og Jonas Falk Eek)
og Menn senior 1.lag (Rune ANdtre Haugen, Stefan Engstrøm og
Lars Christian Thon Karlsen)
Bronse: Menn senior 2.lag (Henrik Magnusson, Nils Harald Vinsvold og
Henning Dybendal)

REPRESENTASJON:
HOVEDLANDSRENNET STEINKJER:
Endre Fossli

G16

7,5 km fristil
Sprint
Stafett

nr. 43
nr. 22
nr. 4 (Buskerud 1.lag)

15 km fristil
10 km klassisk
Stafett
15 km fristil
10 km klassisk
Stafett
15 km fristil

nr. 38
nr. 31
nr. 13 (Buskerud 2.lag)
nr. 32
nr. 51
nr. 30 (Buskerud 3.lag)
nr. 34

JUNIOR-NM VANG:
Jonas Falk Eek

G18

Eirik R Christiansen

G18

Timo Andre Bakken

G18
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Linn Ryen

10 km klassisk
Stafett
7,5 km fristil
5 km klassisk
Stafett

J17

nr. 7
nr. 4 (Buskerud 1.lag)
nr. 55
nr. 26
nr. 15 (Buskerud 1.lag)

SENIOR-NM MERÅKER:
Trond Iversen
Timo Andre Bakken
Henning Dybendal
Rune André Haugen
Stefan Engstrøm
Lars Christian Thon Karlsen
MIF 1.lag (Timo, Jonas, Rune Andre)
MIF 2.lag (Stefan, Henning, Lars Christian)

Sprint (klassisk)nr. 6
Sprint (klassisk)nr. 30
Sprint (klassisk)nr. 71
Sprint (klassisk)nr. 53
Sprint (klassisk)nr. 61
Sprint (fristil)
nr. 68
kl/fri/fri
nr. 36
kl/fri/fri
nr. 59

SENIOR-NM, del 2, NYBYGDA:
Rune André/Jonas
Lars Christian/Stefan
Stefan Engstrm
Nils Harald Vinsvold

Team-sprint
Team-sprint
50 km klassisk
50 km klassisk

nr. 23
nr. 31
nr. 93
nr. 103

SPRINT-NM junior (fristil), NYBYGDA:
Linn Ryen
Timo André Bakken
Jonas Falk Eek

J16
G17
G17

nr. 22
nr. 1
nr. 29

VIESSMANN FIS WORLD CUP:
Trond Iversen:
Dusseldorf (GER)
Kuusamo (FIN)
Rybinsk (RUS)
Otepää (EST)
Changchun (CHN)
Lahti (FIN)
Drammen (NOR)
Stockholm (SWE)
World Cup total:
Sprint World Cup:

nr. 9
nr. 4
nr. 13
nr. 12
nr. 4
nr. 10
nr. 3
nr. 9
nr. 22 (218 poeng)
nr. 2 (286 poeng)

”BALLKLUBBKONKURRANSEN”:
Årets klubbkonkurranse mot Drammens Ballklubb ble arrangert på Konnerud 27.3.07. Denne gangen fikk vi
- i motsetning til de siste årene - en skikkelig opptur, idet vi kapret ”hovedpokalen”, med sammenlagt tid
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3:38:03 på våre 15 beste løpere. DBK hadde til sammenligning 3:53:00. At DBK stakk av med de øvrige 4
lagpokalene som ble delt ut, får så være! Av de 6 bestemannspremiene, tok MIF tre; Jonas Falk Eek (15-20
år), Lars Christian Thon Karlsen (21-35 år) og Linn Ryen (kvinner 15-35 år) Jonas var beste løper totalt.

ARRANGEMENTER:
10.9.06:
17.2.07:
24.1.-21.2.07
23.1.07:
27.3.07:
2.6.07:

4.

”Bli kjent samling” for 8-12-åringer og ”felleskretstrening” 13 år og eldre på MIF-hytta
MIF-rennet fra MIF-hytta
5 Onsdagsrenn på MIF-hytta, med totalt 116 barn i alderen 3-10 år
Eikerkarusellrenn på MIF-hytta
Klubbmesterskap og ”Ballklubbkonkurransen” på Konnerud
”Brun frokost” med Validus Rulleskisprint i Mjøndalen sentrum. 6
mannlige (Jens Arne Svartedal, Øystein Pettersen, Trond Iversen, Børre
Næss, Ola Vigen Hattestad og Tor Arne Hetland – på bildet i MIFdrakt!), 4 kvinnelige (Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholt Jacobsen, Ella
Gjømle og Vibeke Skofterud) og 3 estiske landslagsløpere deltok – i
tillegg til mange lokale løpere i alle aldersklasser

TRENINGSFORHOLD, BANER O.L.:

Vi har fortsatt et meget godt samarbeid med skogbestyrer Erik Mathiassen med tanke på drift og preparering
av løyper, og treningsforholdene for våre langrennsløpere må også i år sies å ha vært veldig bra, selv om vi
ikke hadde stabile snøforhold før etter nyttår.
Nok snø i skileiken og i løypene med utgangspunkt fra MIF-hytta gjør at MIF-hytta nok en gang har befestet
sin posisjon som utfartssted nr. 1 i distriktet. Gode snøforhold i løypene gir større besøk – og dermed bedre
omsetning på hytta.
Vi har også tro på at den nye ”Tarzan-løypa”, bygget med midler fra Sparebanken Øst’s gavetildelingsfond,
trekker ennå flere barnefamilier til hytta sommer og høst.

5. SOSIAL AKTIVITET:
-

Samling skitunnel Torsby, 3.-5.11.06
Snøsamling Bardøla Hotell, Geilo, 24.-26.22.06
Vi har hatt flere uformelle pizzafester for løperne
Voksenfest med Mexicansk aften ble arrangert på MIF-hytta 23.3.07. Vi hadde det visstnok veldig gøy!
Sesongavslutningsfesten , med premieutdeling for klubbmesterskapet, ble holdt på MIF-huset 13.4.07,
dans og leiker for store og små, utlodning og høy stemning.

6. ØKONOMI:
Skigruppa har en sunn økonomi, og går et greit overskudd også i 2007. MIF-hytta har hatt bra omsetning og
vi har fått inn bra med sponsorinntekter. Dugnadsaktiviteten rundt Validus rulleskisprint ga også bra
inntekter, det samme gjorde parkeringsvaktdugnad på Buskerud Storsenter før jul, loddsalg og annonsesalg
til skirennprogrammet. ”Basestasjonene” til Telenor Mobil og Net-Com på MIF-hytta gir oss fortsatt
inntekter i mange år framover.
Utleieaktiviteten på MIF-hytta er stabil, mye takket være opprustningen av hytte og anlegg for noen få år
siden. Vi takker alle som gjør sin innsats som MIF-hyttevakter!
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Særavgiftene i sesongen 2006/07 har vært:
0-12 år
13-16 år:
17 år-sen.
Turløpere:

kr
kr
kr
kr

500,1000,1500,1000,-

…noe de også har vært i skisesongen som nå går mot slutten.
For neste sesong (2008/09) ønsker vi å heve særavgiften med kr. 100,- for alle løperne;
0-12 år
kr 600,13-16 år:
kr 1100,17 år-sen.
kr 1600,Turløpere:
kr 1100,-

7. AVSLUTNING:
Økt rekruttering var et høyt prioritert mål også før denne sesongen, og takket være en snørik vinter ble det
også i år en økning i antall aktive. Vi har tro på fortsatt snørike vintre, og vet at med snøen kommer enda
flere skiløperne! Ønsket er at mange barn (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.

Mjøndalen, den 25.2.2008
MIF skigruppe

Svein Iversen
leder

Liv Marit Olsen
sekretær
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