SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING
2011
1.

SKIGRUPPAS STYRE:

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

Line Heegaard Olsen fra juni2011/Svein Iversen frem til juni 11
Olaf Haug
Bjørn Svendsen
Gøril Foss Eriksen
Terje Akselsen
Michel van der Spruyt
Olaf Haug

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

2.

Anne Marie Brekkenes
Øystein Lund, Olaf Haug, Anne Marie Brekkenes
Geir Olsen
Ellen Iversen
Asbjørn Olsen
Geir Bodahl
Trond Iversen
Monica K Gulbransen
Christiane Honerud Olsen

STYRETS ARBEIDSOPPGAVER:

Det har i løpet av 2011 vært avholdt 10 styremøter.
Svein Iversen (ut juni) og Line Heegaard Olsen (fra juni) har representert gruppa i gruppestyremøtene.
Skigruppas årsmøte ble avholdt på MIF-hytta 24.2.11
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3.

ARRANGEMENTER OG SPORTSLIG AKTIVITET:

Sesongen 2010/11 arrangerte vi: Bli-kjent-samling på MIF-hytta, høstsamling på Skinnarbu (Rjukan),

karusellrenn i Eikerkarusellen, snøsamling på Bardøla (Geilo), 5 onsdagsrenn, MIF-rennet (Sprint
friteknikk på Konnerud), Ballklubbkonkurranse med klubbmesterskap og rulleskirenn i Mjøndalen.
Rekruttgruppa (12 år og yngre) har talt 30 aktive, mens junior-/seniorgruppa (12-35 år) har talt 20 aktive og
”turløperne” 7 løpere.

Kretsmesterskap
Under årets kretsmesterskap i langrenn fikk vi 7 individuelle medaljer Disse fordelte seg slik:
KM klassisk (Ringkollrennet 22. januar) : Gull til Linn Ryen i klasse kvinner senior, sølv til Amalie
Honerud Olsen i klasse jenter 13 år.
KM fristil (Kleivarennet 23. januar: Gull til Linn Ryen i klasse kvinner senior, sølv til Amalie Honerud
Olsen i klasse jenter 13 år.
KM Sprint klassisk (Røykenrennet 20. mars) : Gull til Linn Ryen i klasse kvinner senior, sølv til Andrea
Fjæstad Amundsen i klasse kvinner 19/20 år, sølv til Amalie Honerud Olsen i klasse jenter 13 år.

Norgesmesterskap
JUNIOR NM :
Inge Fjeldstad Ravnås

20 km fristil
10 km klassisk

nr. 139
nr. 163

Linn Ryen

15 km pursuit
Sprint fristil
10 km klassisk

nr. 25
nr. 22
nr. 28

Stafett, MIF 1.lag (Linn, Andrea, Hannah)

kl/fri/fri

nr. 8

SENIOR NM :

Etter innsatsen til damelaget i stafetten vanket det gratulasjoner fra fjern og nær. Mest gledet
kanskje hilsenen fra ordføreren i Nedre Eiker, Elly Therese Thoresen: "Hei! Gratulerer så mye med
med god innsats i stafett! 8.beste laget i Norge. Det har vært spennede å se på, overbring mine
gratulasjoner til løperne! Dette er den beste plassering noe stafettlag fra MIF har oppnådd i NM.
Det beste hittil var Merete Henninen, Line Rasmusen og Evelyn Bekkestads 9.plass i NM i Tromsø
1985!

Sluttstilling, norgescup
Linn Ryen

Kvinner senior

nr. 32
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Ungdomsbirken
15 løpere fra skigruppa i alderen 12-15 år deltok på "Ungdomsbirken" på Lillehammer 13. mars. Dette var
en svært vellykket helgetur med bra sosialt innhold og flotte resultater!

Ungdommens holmenkollrenn
3 km klassisk:
William Haug (G 13), nr. 93
Ole Kristian Lae (G 13)
Amalie Honerud Olsen (J 13), nr. 5
Sivert Onshuus Olsen (G 14), nr. 112
Magnus Rønningen (G 14), nr. 209

3 km fristil:
nr. 105
nr. 111
nr. 6

Ballklubbkonkurransen
Mjøndalen IF og Drammens Ballklubb (DBK) har avholdt klubbkonkurranse siden 1934. Årets konkurranse
ble avholdt 22. mars. Igjen var våre løpere klart bedre enn langrennsløperne fra drammensklubben! Inge
Ravnås var for øvrig raskest av alle på de tre rundene i lysløypa.
Det framgår av presentasjonen over at skigruppa for sesongen 2010/11 ikke har hatt så mange aktive løpere i
eldre juniorklasser og seniorklassene. Dette skyldes at noen løpere (som opprinnelig ikke har vært i
Mjøndalen) har gått tilbake til "moderklubb" eller annen klubb, og naturlige variasjoner. Det foregår et bra
rekrutteringsarbeid i skigruppa og det totale antall løpere fra 8 år har holdt seg stabilt. 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 "få med flest mulig lengst mulig", som igjen skaper
gode resultater.

4. TRENINGSFORHOLD:
Lysløypa ved MIF-hytta driftes av Nedre Eiker kommune. Treningsforholdene for våre langrennsløpere kan
sies å ha vært tilfredsstillende for klassisk stil, selv om det savnes en lengre lyslagt sløyfe. For å trene
skøyting har det ofte vært nødvendig å reise til Konnerud eller Ormåsen da traseèn ved MIF-hytta er for
smal og derved ikke gir tilfredsstillende forhold for dette. Det jobbes med utvidelse av eksisterende lysløpe.
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.

5. SOSIAL AKTIVITET:
-

Sesongavslutningsfest, - med premieutdeling for klubbmesterskapet, mai 11
Sesongavslutningsfest for foreldre, mai 11
Besøk av Oddbjørn Hjelmeseth på trening, september 2010
Samling Skinnarbu (Rjukan), september 2010
Snøsamling Bardøla Hotell, november 2010
Sosial tur - World Cup på Konnerud, februar 2011
Pizza kveld oktober 11
Tacokveld, november 11
Grøtfest, desember 11
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6. ØKONOMI:
Økonomien er bra og skigruppa har et overskudd på kr. 41 000,- for året 2011 MIF-hytta har hatt bra
omsetning. Utleieaktiviteten på MIF-hytta er stabil.
Særavgiften i sesongen 2010/11 har vært:
7-12 år
kr. 600,-.
13-16 år
kr. 1250,17-senior
kr. 2000,Turløpere
kr. 600,- (= løpere som deltar på treninger, Eikerkarusell og
Eikermesterskap)

7. AVSLUTNING:
Miljøet har vært godt og våre aktive løpere har hatt bra kvalitet på treningene. Det har også vært et godt
samhold, - og ikke minst en meget god dugnadsånd, blant alle foreldrene i skigruppa.

Mjøndalen, den 14.02.2012
MIF skigruppe

Line Heegaard Olsen
leder

Bjørn Svendsen
sekretær
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