SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING
2014
1.

SKIGRUPPAS STYRE:

Leder og Hyttesjef:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Oppmann rekrutt:
Oppmann junior:
Hyttesjef:

Olaf Haug
Frode Gundersen
Jon Christian Hval
Cesilie Riis (delvis) Mette Skistad Jensen
Eivind Rørhuus-Øie
Michel van der Spruyt
Tom Christian Aasen

ANDRE VERV:
Utleieansvarlig MIF-hytta:
Trenere:

2.

Tom Christian Aasen
Geir Olsen
Ellen Iversen
Lars Kristian Thon Karlsen
Liv Birgit Jorde
Christiane Honerud Olsen
Monica Korsgård Gulbrandsen

STYRETS ARBEIDSOPPGAVER:

Det har i løpet av 2014 vært avholdt 11 styremøter.
Olaf Haug har representert gruppa i hovedstyret. Skigruppas årsmøte holdes på MIF-hytta 06.03.14
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3.

SPORTSLIG AKTIVITET:

Denne sesongen fikk vi dessverre ikke gjennomført alt vi planla:

Snøsamling på Geilo, 5 onsdagsrenn, Eikerkarusellrenn og ballklubbkonkurransen med innlagt
klubbmesterskap ble gjennomført men,
vi fikk derimot ikke arrangert Mif rennet og turrennet vårt på grunn av snømangel.
Geir Olsen var hovedtrener, med spesielt ansvar for junior/senior, og hadde med seg Lars Kristian Thon
Karlsen og Liv Birgit Jorde, mens Christiane Honerud Olsen hadde ansvaret for mellomgruppa og Monica
Korsgård Gulbrandsen 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, som videre er med på å skape gode resultater.
Rekruttgruppa (12 år og yngre) har talt 25 aktive, mens junior-/seniorgruppa (12-35 år) har talt 30 aktive og
”turløperne” 5 løpere.
Under årets kretsmesterskap i langrenn fikk vi 4 individuelle medaljer (2 gull, 2 sølv). Disse fordelte seg slik:
KM kl lang Vestfossen:

Gull: Amalie Honerud Olsen J 16

KM kl Kongsberg:

Sølv: Amalie Honerud Olsen J 16

KM fri Kongsberg:

Sølv: Amalie Honerud Olsen J 16

KM Sprint Vikersund:

Gull: Amalie Honerud Olsen J 16

REPRESENTASJON:
UNGDOMSBIRKEN:

Bronse: Amalie Honerud Olsen J 16

HOVEDLANDSRENNET Vang:
Sprint:
6 pl: Amalie Honerud Olsen J 16

ARRANGEMENTER:
Nov 14 :
Jan og feb 14:
Jan 14 :
Mars 14 :
Mars 14 :

4.

Snøsamling på Bardøla, Geilo
5 Onsdagsrenn på MIF-hytta, med totalt ca 220 barn i alderen 3-10 år
Eikekarusell på MIF-hytta
Klubbmesterskap på Mif Hytta.
Ballklubbkonkuranse på Mif Hytta.

TRENINGSFORHOLD, BANER O.L.:
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Vinteren 2013/2014 ble dessverre preget av snømangel. Skiføret på Mif hytta kom ikke før midten av januar
og varte til ca midten av Mars. 2 mnd blir litt for kort sesong. Dette medførte at det ble en del reising for å få
trent. Mange treninger på ski i perioden 01.12.13 til midten av januar 14 ble avholdt på Eiksetra i Lier.
Når først snøen kom på Mif hytta var det smekk full parkering opptil flere ganger i uka.
I august fikk vi 400 000.- av Sparebanken øst til oppussing av garderobe, dusjer og toaletter på Mif hytta.
Vi satte umiddelbart i gang dette prosjektet, og kunne åpne de nye dusjene, toalettene og garderobene i slutten
av november. Da etter å ha nedlagt noen hundre dugnadstimer.

5. SOSIAL AKTIVITET:
-

Felles kveldsmat etter trening annenhver Torsdag høsten 2014
Fellestur til Ungdommens Holmenkollfestival Februar 2014
Fellestur til Ungdomsbirken Mars 2014
Snøsamling Bardøla Hotell, november 2014
Voksenfest på Mif hytta i Mars

6. ØKONOMI:
Økonomien i gruppa er fortsatt god, selv om driften i 2014 gikk med underskudd.
Underskuddet skyldes i hovedtrekk:
 Svikt i salg av reklame på lysstolper i lysløypa på Mif hytta.
 At vi mistet parkeringsdugnaden på Buskerud Storsenter.
 Tapte Bingo inntekter.
 At vi ikke fikk avholdt Mif rennet og turrennet.
 Svikt i omsetningen på Mif hytta grunnet dårlige snøforhold.
Når jeg sier at økonomien er god skyldes dette at vi har opparbeidet oss en bankkonto med neste 1 mill på.
Dette gjør at vi kan demme opp for slike uforutsette hendelser.
Så kunne vi sikkert rettet opp i dette ved og iherdig jakte på dugnader. Dette ønsket ikke styret og gjøre da
dugnadsbelastningen allerede er stor i vår lille gruppe. Vi valgte da heller og «tære» på vår bankkonto for
dette året.
Når det er sagt så vil vi ikke starte nye «prosjekter» i sesongen 2015, for heller å satse på inntektsgivende
dugnader, salg av sponsorer osv for og igjen få budsjettet i balanse.
Særavgift for sesongen har vært:
7-12 år
kr 900.13-16 år
kr 1875.17år-senior
kr 3000.Turløpere
kr 600.Total har ca 50 løst særavgift for sesongen
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7. AVSLUTNING:

Sportslig så er mif ski i en mellomperiode. 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.

Mjøndalen, den 07.02.2015
MIF skigruppe

Olaf Haug
leder

Geir Olsen
Hovedtrener
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