Årsberetning 2017
Høland Idrettslag- og Ungdomslag Skigruppa
13.2.2017-7.3.2018
Styret i Høland Ski for 2018
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Bjørg Lunder
Åsmund Stigen
flere
Lena Oppegaard Sørlie
Bjørn Marlow Lundberg(æresmedlem)
Ole Johnny Libråten
Anita Furuknap Holtet
Anita Aas
Øyvind Stigen
Mona Pettersen
Sigurd Enger
Atle Janssen
Jens-Erik Nordby
Dan Vangen
Dan Patrick Sammerud
Arvid Sagbakken
Tom Aamodt

Renn/løypekjørere- `
og ryddemannskap

Tom Aamodt
Bjørn Marlow Lundberg
Anita Furuknap Holtet
Bjørg Lunder
Mona Pettersen
Ole Jonny Libråten
Sigurd Enger
Atle Janssen
Jens-Erik Nordby
Kristoffer Aaserud
Kåre Lie
Per Morten Halvorsen
Kjell Erik Bernhus
Julian Jonassen

Langfosskomite` Arvid Sagbakken
Jarl Arvid Olsen
Vegard Moe
Erik Foss
Vemund Aamodt
Jostein Lunder
Ronny Bjørnebråten
Statuett/stempling;
Lysansvarlig:

Halvard Moe, Terje Olberg, Kjell Bergersen, Kjell Aamodt, Torbjørn Jensen
Dan Patrick Sammerud,
Jan Egil Viken
Raymond Vang – ny

Valgkomite`

Kenneth Arnesen
Per Oskar Karlsen

Tilbakeblikk fra året 2017(8):
Vi har hatt et aktivt år med mange unger på treningene og fine dugnader.
Vi avsluttet vinteren 2017 med avslutning på Tyrihjellmoen 3.april. Der hadde vi rebusoppgaver, grillet
pølser og koste oss. Fotballen var allerede i gang, så vi var ikke så mange.
Denne sesongens treninger startet opp igjen som vanlig uka etter høstferien. Vi hadde over 30 unger i
starten. Høsten har vært fin og vi har hatt aktiviteter med ungene her ute på stadion, på skolen og i
lysløypa. De store har fått gått på rulleski frem til frosten og glatta kom.
…Så kom snøen, den etterlengtede fantastiske snøen.
Vi har gått på ski, hele lysløypa har vært tatt i bruk, lys eller ikke lys, det har vi løst med hodelykter. Glade
barn ivrige barn, som vi ser mestrer mer og mer for hver gang. Ungene har tydelig gått mye på ski i vinter
og skolen ser ut til å ha vært flinke til å bruke lysløypa i gymtimene. I det siste har det vært fra 15 til over
20 barn. Vi avslutter hver mandagstrening med varm(kald) saft i kafeen. Dette er svært populært og
samtidig sosialt og samlende for gruppa, både små og store. Vi har vært veldig heldig med at så mange
foreldre har stilt opp og blitt med på treningene, - tusen takk til dere alle! – og en stor takk til Anita F.
Holtet som har tatt hovedansvaret for treningene!
Klubbrenn/åpne skirenn:
Denne vinteren har vi så langt, fått gjennomført 4 skirenn.
 Høland 17.januar – 30 deltakere
 Moe 29.januar – 39 deltakere
 Høland 10.februar - 25 deltakere
 Langfossdagen 4.mars – 47 deltakere
Løp
- Kongen 15. juni – 13(1) deltakere
- Basteheia 10. september – 15 deltakere
Dugnad:
I året som har gått har skigruppa hatt to større dugnader, den ene maling av kommunal bolig, den andre et
bo. Dette har gitt gode penger i kassa. Vi prøver alltid å stille opp på fellesdugnader i regi av idrettslaget Elgrittet, og vakt/kiosk ved andre arrangementer.
Mange timer går hvert år til å holde stier og løyper ryddig. Det har vært mange dugnadstimer i lysløypa, og
det ble gjort en stor jobb i lysløypa på Moe i desember.
Skibytte/salgskveld
Den 20.november arrangerte vi skibytte/salgskveld på Momoen forsamlingshus. Dårlig respons.
Langfoss
Skigruppa har fått ansvaret for vedlikehold og arrangementer på Langfoss. Hytta på Langfoss er åpen hver
søndag i januar/februar og mars. Hytta har vært godt besøkt i vinter. Langfosskomiteen tar ansvar.
Heftet om Langfoss ble lansert til Langfossdagen.
Skiløypene Moe/Høland/Langfoss
Skiløypene har vært meget godt vedlikeholdt i vinter. Vi har 2 nye GPS’r til Skisporet trackingen og det
fungerer veldig bra. Vi bruker Facebook når vi skal formidle løypeoppdatering.
Planlegging og Økonomi:
Skigruppa har takket være gode dugnader god økonomi. Det er orden både i skigruppa og i
Langfosskomiteen, og det gjør det mulig å tenke fremover. Vi har møter etter hvor aktive Skigruppa er/skal
være, derav 6 styremøter i løpet av det siste året. Ellers så bruker vi Facebook og e-post.

Planer 2018.
Skigruppa er ei stor og solid gruppe med engasjement for idrettslaget.
-Vi har som mål å få til et nytt løp, Langfossjøen-rundt til sommeren.
-Vi ønsker og fortsetter planleggingen av nye ledlys i lysløypene.
-Skibua på Høland må freshes opp.
-Merking av stier og løyper i samarbeid med kommunen.

Skigruppa har hatt et aktivt år, og vil takke alle som bidrar, om det er dugnad eller trening. Ski er
en stor glede og viktig mestring for mange mennesker. Takk til grunneiere som legger til rette
for skilek og sponsorer som har gitt oss viktige bidrag.
- Og i vinter har det vært supre skiløyper – takk til alle løypekjørere!

Forslag til Budsjett 2018
Inntekter
Basteheia, Kongen
Langfosssjøen
Sponsorpenger
Dugnad

kr 10.000,00
kr 20.000,00
kr 30.000,00

Utgifter
Annonser
Aktivitetspark
Adm/premier/dug
Treningsutstyr
Arrangementer
Reklame

kr
kr
kr
kr
kr
kr

8.000,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00

kr 60.000,00
kr 81.000,00

