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4) Styrets årsberetning - Konnerud IL Skigruppe 2019/2020
Årsberetningen gjelder høsten 2019 og vinter 2020.
Økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2019.
Styret i Konnerud IL, skigruppa har sesongen 2019/2020 bestått av:
- Leder
Ingunn Lysaker Norbom
- Nestleder
Henrik Helmersmo
- Økonomiansvarlig
Håvard Bøygard
- Arrangement & løypeansvarlig
Ståle Kihle
- Kommunikasjonsansvarlig
Eva-Lill Amundsen
- Salg & markedsansvarlig
Magne Killingstad
- Ansvarlig for anlegg & snøproduksjon
Kjell Petter Småge
- Sportslig leder og hovedtrener 15+
Mads Madsgård
Rapport sesongen 2019/2020
Denne vinteren skulle vise seg å bli mer utfordrende enn vi hadde forutsett. Først glimret kuldegradene
med sitt fravær, og så kom Covid-19 og satte en brå stopp på sesongen. Dette til tross er vi svært fornøyde
med hva vi har gjennomført. Det har vært full fart på treningsfeltet for både store og små gjennom hele
sesongen, og alle våre tradisjonelle arrangement i tillegg til Senior NM og WC sprint på Konnerud har blitt
gjennomført med suksess. Dugnadsinnsatsen har vært imponerende, og takket være den og gode
resultater på hjemmebane, ble NM den flotteste folkefesten vi kunne ønske oss.
Vi opplever at både visjonen og målene våre er nådd i sesongen vi legger bak oss. Vi har hatt et
inkluderende fellesskap med fokus på mestring og utvikling, og gjennom dette bygget både bredde- og
toppidrett. I tillegg er vi stolte av de gode resultatene som er oppnådd både i nasjonal og internasjonal
sammenheng og det at vi nå har hele 5 løpere på ungdomslandslag.
Styret takker med dette alle som har bidratt og bidrar til at vi kan engasjere barn, ungdommer og voksne til
aktivitet, glede, engasjement og lagfølelse. Det hadde ikke vært mulig uten en betydelig innsats fra trenere,
smørere, foreldre, dugnadsarbeidere og andre støttespillere. Tusen takk for at dere engasjerer dere og
bidrar!
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4a) Sportslige aktiviteter, oppsummering av sesongen 2019-2020, Mads Madsgård

Antall aktive:
Totalt har det vært ca. 158 aktive barn og ungdommer på våre treninger. Vi har også avholdt Skileik for
barn (født 20123) 6 tirsdager av 1 time med instruktører fra Team Konnerud sammen med KIL admin.
Treninger: De ulike gruppene har hatt fra 1-3(4) fellestreninger i uka. Alle gruppene fra 8-14 år har hatt
felles oppmøte på Klubbhuset tirsdager kl. 18.00. 8 år og 9-10 år har trent en gang i uka fra høstferien og
frem til påske. 11-12 år har trent tirsdager og torsdager. 13-14 år har i år vært sammen med 15 år frem til
desember og trent tirsdager, torsdager og søndager fra mai til påske. Basistrening har de hatt sammen
med 13-16 år på mandager. 15-16 har vært en egen gruppe fra desember til påske med treninger 2 ganger
i uka. Junior/Senior har inkludert 16 år i år og har trent mandag-torsdag og lørdager fra mai og ut april. Det
vil være felles oppmøte også neste sesong. Treninger har også blitt gjennomført sammen med andre
klubber som Berger IL, Eiker Ski, IL Ros, Drammen Ski og Team Drammen.
Garderobekultur: Junior/Seniorgruppa og 15-16 gruppa har i hele år hatt oppmøte i brakka ved stadion der
det har blitt utviklet en sterk og god garderobekultur. Vi har hatt oppmøte 15 min. før start på alle
treninger for å bli bedre kjent, lage fellesskap og bygge et godt miljø.
I 2019/2020 sesongen har Junior/Seniorgruppa + 15-16 gruppa bestått av totalt 10 forskjellige årganger og
en aldersforskjell på 15 år fra yngste (f.2005) til eldste (f.1988). Ved hjelp av garderobekulturen utøverne
har utviklet har gruppa blitt en sammensveiset gjeng der alle kjenner alle og det er lett å stille hverandre
spørsmål. Dialogene mellom utøver-utøver og utøver-trener har blitt kortere, og vi har på bakgrunn av
dette oppnådd et bedre miljø, samhold og trivsel. Dette gjenspeiler seg i treningsgruppa ved den gode
treningskulturen som har blitt utviklet. Garderoben har også blitt brukt av trenere til å gi informasjon om
hva som skal skje ute på treningsfeltet, noe som har gjort at treningsøktene har hatt høyere kvalitet med
bedre fokus og mer forutsigbarhet. Dette vil vi videreføre neste år.
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Team Konnerud:
Team Konnerud har i år bestått av hele 22 løpere fordelt over Junior og Seniorløpere. Gjennom Team
Konnerud organiserer Skigruppa et åpnet tilbud til alle junior‐ og seniorløpere som ønsker å være en synlig
del av Skigruppa samtidig som de utvikler seg som skiløpere og satser på å gå Norgescup og NM på ski.
Team Konnerud er en integrert del av Skigruppa, og de tre ukentlige fellestreningene skjer sammen med
hele Junior/Senior gruppa. Team Konnerud har i år gjennomført 30 eksterne samlingsdøgn, 15
hjemmesamlingsdager, ca 110 fellestreninger, 3 x testperioder fordelt over vår, sommer og høst, felles
reise og opplegg fra A til Å på alle Norgescup/NM renn junior etc.
Team Konnerud ressursgruppe har i år bestått av Magne Killingstad (Leder), Per Olav Laukli (Oppmann),
Mads Madsgård (Sportslig leder og Hovedtrener), Emil O Andersen (Trener), Håvard Bøygard
(Økonimiansvarlig KIL Ski), Catharina Hartz Melling (Ressurs) og Kjell Petter Småge (Ressurs)
Kommende sesong vil gruppen ledes av Kjell Petter Småge sammen med Frode Kollerud (Oppmann), Mads
Madsgård (Sportslig leder og Hovedtrener), Sondre Bergan Hugsted (ny trener), Håvard Bøygard
(Økonomiansvarlig KIL Ski) og Arve Melling (Ressurs).
Kveldsmat:
På Klubbhuset har vi gjennom vinteren også gjennomført tre samlinger med kveldsmat til ungene etter
trening. Denne sesongen gikk det på omgang mellom aldersgruppene å gjennomføre kveldsmaten. Alle
måltidene har vi fått sponset KIWI lokalt.
Samlinger:
Skigruppa har hatt en rekke felles aktiviteter og samlinger inkludert klubbsamling på Oset i november; en
svært viktig samling for å bli kjent på tvers av grupper og alder. De ulike gruppene har egne aktiviteter/
samlinger i tillegg i henhold til årsplan. Eksterne samlinger gjør vi i samarbeid med Buskerud Skikrets og i
henhold til Team Konnerud årsplan.
Vintertreffet på Oset 22.-24. november
Nesten 200 medlemmer deltok på skigruppas Vintertreff på Oset Høyfjellshotell. En fordeling på ca 50/50
aktive og familiemedlemmer. En herlig miks som legger grunnlag for teambygging på tvers av gruppene og
ikke minst blant de foresatte. Vinteren kom tidlig på Golsfjellet, og vi hadde flotte løyper både i lysløypa,
men også innover i fjellet. Det gjorde at vi fikk mange og varierte treninger. Flittige foreldre fant frem
spader og laget hopp, orgeltramp og slalåm løype som ble flittig brukt til lek og trening. Det var en svært
vellykket helg, der man ved siden av ski hadde fokus på det sosiale der bla. Kahoot er en sikker vinner for
både store og små. Samling rundt fantastiske måltider og turer for de voksne innover i fjellet ble godt
mottatt. Vi ser at klubbsamlingen er viktig for samholdet i gruppa. Ikke bare for det skitekniske, men felles
opplevelser og noe å glede seg til sammen med lagvenner. I tillegg til spons fra Oset valgte Skigruppa å
betale en større andel av kostnaden, og vi ser at dette spiller en stor rolle for ø øke i deltagelsen fra de
yngre gruppene. Stor takk til Eva-Lill Amundsen for koordinering og administrering av hele arrangementet.
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Viktige renn:
Vi er Buskeruds største langrennsklubb, og derfor er det viktig og samlende at vi farger KM’ene i
Konnerudfarger. Sterke løpere gjør at vi også hevder oss i Hovedlandsrenn, NM junior og senior. Vi har i år
vært synlige med mange løpere under KM, Sparebank1 cup, Hovedlandsrenn, Norgescup Junior/Senior,
NM Junior og Senior og Ungdomsbirken.
Ungdomsbirken 15. mars
27 utøvere skulle reist til Lillehammer. Dette håper vi å ta igjen neste år.
Hovedlandsrennet 21.-23. februar
Årets arrangement for 15-16 åringer ble arrangert på Nybygda (Hamar). Fra Konnerud var det 4 utøvere
som deltok. Konnerud fulgte opplegget til Buskerud Skikrets hvor vi sammen med andre klubber overnattet
på Scandic Ringsaker hotell. Alle utøverne benyttet seg også av smøreopplegget til Buskerud Skikrets.
Utøverne hadde veldig gode ski, og foreldre kunne slappe mer av og heie våre utøvere frem. En stor takk til
Buskerud skikrets for å ha organisert dette så bra. Trenerteamet var med utøverne hele tiden og fikk noen
lange dager på skistadion. De fikk frem det beste i utøverne som også ble litt mer sammensveiset etter
dette felles opplegget. Vi legger til rette for felles opplegg igjen neste år. Utøverne kronet et fantastisk
hovedlandsrenn med sterke prestasjoner og fikk satt Konnerud også på kartet her.
Norgescup Junior
Konnerud IL har vært svært synlig på Norgescup Junior. Gjennom Team Konnerud har trenere og ledere
fulgt juniorløperne tett og lagt til rette for blant annet reise, opphold, sekundering og skipreparering.
Konnerud har i år hatt i overkant av 20 løpere på start over 2 NC helger på Lygna og i Holmenkollen.
Dessverre ble Beitostølen og NC avslutning under NM del 2 på Lillehammer avlyst. Team Konnerud
modellen gjør det mulig for Konnerudløpere å prestere godt på NC uten å være avhengig av at egne
foreldre er med. Vi har i tillegg til dette hatt løpere i Ungdoms OL, Junior VM og løpere som er representert
på NSF Juniorlandslag.
Norgescup/COC/NM Senior
Konnerud IL har vært synlige ute på alle NC, COC og NM helger inneværende sesong. Sterke prestasjoner
har blitt levert flere helger på rad og våre løpere har også representert Norge Internasjonalt gjennom
U23VM og World Cup, i tillegg til at vi ligger høyt oppe i U23-klassen. I tillegg har vi løpere på NSF
Rekruttlandslag.
NM-stafett
NM stafetten på ski er skisportens nasjonaldag og den fremste arena for langrenn som lagidrett. Vi har hatt
som mål å stille mange lag på start og kjempe om en plass på pallen under NM stafetten i løpet av 5 år.
Målet ble satt i 2016-2017 sesongen. I 2020 nådde vi det – på HJEMMEBANE!
Konnerud IL stilte med 8 lag til start på Konnerud den 2. februar, og var med det godt synlig også i det
nasjonale bildet. Damenes førstelag tok en meget sterk 3. plass, en ytterligere forbedring fra fjorårets
stafett og endelig opp på pallen! I 2021 planlegger vi med mange lag på startstrek under NM i Granåsen.
2020 ble ‘all time high’ i antall stafettlag og trumfet med medalje! Det er bare å glede seg til flere NM
stafetter fremover!
Andre aktiviteter: Team Konnerud har arrangert en rekke fellesøkter og testrenn for andre klubber og
løpere i området. I september hadde vi blant annet distanserenn og sprintrenn for løpere i hele området
og fra mange ulike klubber.
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Resultater
Sesongen 2019-2020 har vært en stor sportslig suksess for KIL Ski. Det å skulle oppsummere resultater
etter en slik sesong er på mange måter veldig utfordrende men ikke minst også gøy og motiverende. Det
har blitt prestert godt helg etter helg, nasjonalt, internasjonalt, i mesterskap, cup renn, store landsrenn,
kretsmesterskap og andre lokale renn. Vi vil derfor trekke frem hovedpunktene i denne årsberetningen og
gratulere alle med en fantastisk sesong. I fare for at noen vil bli glemt og at denne årsberetningen skulle
fått 10 nye sider med resultater velger vi heller å fokusere på noen få store renn denne gangen. Uansett vil
vi også trekke frem rekrutteringen og mangfoldet fra KIL Ski som har vært ute på store nasjonale renn og
representert Konnerud IL i år. Dette i seg selv er et ekstremt godt resultat og utrolig viktig del av det
arbeidet som gjøres i KIL Ski.
Resultatoversikt – store konkurranser
Nasjonal åpning Beitostølen:
6.plass 10km Fristil – Tiril Liverud Knudsen
13.plass Sprint Klassisk – Kristine Stavås Skistad
NC Senior Gålå:
6.plass Sprint Fristil – Tiril Liverud Knudsen
10.plass 10km Klassisk – Tiril Liverud Knudsen
5.plass Sprint Junior – Maria Hartz Melling
World Cup Lillehammer:
38.plass Skiathlon – Tiril Liverud Knudsen
Scancup Vuokatti:
6.plass Sprint Klassisk – Tiril Liverud Knudsen
2.plass 20km Klassisk Fellesstart – Tiril Liverud Knudsen
4.plass 10km Fristil – Tiril Liverud Knudsen
Scancup Nes:
5.plass Sprint Fri – Kristine Stavås Skistad
NC Junior Lygna:
3.plass 5km Klassisk K19/20 – Mari Landro Svingheim
10.plass 10km K19/20 – Mari Landro Svingheim
3.plass 5km Klassisk K18 – Maria Hartz Melling
1.plass Sprint Klassisk – Maria Hartz Melling
2.plass 7,5km Fristil – Maria Hartz Melling
6.plass 5km Klassisk K19/20 – Margrethe Bergane
5.plass 10km Fristil K19/20 – Margrethe Bergane
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Ungdoms OL Lausanne:
5.plass 5km Klassisk – Maria Hartz Melling
7.plass Sprint Cross – Maria Hartz Melling
1.plass (Gull) Stafett Norge – Maria Hartz Melling
NC Junior Holmenkollen:
8.plass 5km Klassisk – Mari Landro Svingheim
8.plass 15km Fristil – Mari Landro Svingheim
4.plass 5km Klassisk – Maria Hartz Melling
2.plass Sprint Fristil – Maria Hartz Melling
5.plass 10km Fristil – Maria Hartz Melling
6.plass 5km Klassisk – Margrethe Bergane
4.plass 15km Fristil – Margrethe Bergane
5.plass Sprint Fri M18 – Phillihp Granaas Bjerke
12.plass 10km Klassisk M18 – Phillihp Granaas Bjerke
World Cup Planica:
26.plass Sprint Fristil – Kristine Stavås Skistad
NC Senior Lygna:
2.plass Sprint Klassisk – Kristine Stavås Skistad
8.plass 10km Klassisk – Tiril Liverud Knudsen
World Cup Dresden:
27.plass Sprint Fristil – Kristine Stavås Skistad
NM Konnerud 2020:
3.plass NM Stafett – Tiril Liverud Knudsen, Margrethe Bergane, Kristine Stavås Skistad
6.plass Sprint Fristil – Kristine Stavås Skistad
11.plass NM Stafett – Maria Hartz Melling, Caroline Madsen, Mari Landro Svingheim
12.plass 10km Fristil – Tiril Liverud Knudsen
12.plass Sprint Fristil – Caroline Madsen
Totalt 7 lag til start i NM Stafett – 3 Herrer og 4 Kvinner
Hovedlandsrennet Nybygda:
3.plass 7,5km Klassisk Kristian Kollerud
2.plass (Sølv) Stafett Buskerud Skikrets – Kristian Kollerud
World Cup Drammen:
4.plass Sprint Fri – Kristine Stavås Skistad
Uttak:
U23VM Oberwiesenthal – Tiril Liverud Knudsen og Kristine Stavås Skistad
Jr VM Oberwiesenthal – Margrethe Bergane
Ungdoms OL Lausanne – Maria Hartz Melling
NM Langrenn individuelle øvelser – Tiril Liverud Knudsen, Kristine Skistad, Caroline Madsen, Margrethe
Bergane og Mari Landro Svingheim
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Sportslig utvalg 2019/2020, Mads Madsgård
Hensikten med SU er å være et nyttig redskap i planlegging av alle aktiviteter, og å forbedre evnen til
langsiktig tenkning. Gjennom kjennskap til hva andre driver med ønsket vi å oppnå et tettere samhold i
skigruppa.
I SU i år har vi fokusert på skigruppas visjon «Konnerud Ski – et inkluderende fellesskap med fokus på
mestring og utvikling». I dette arbeidet har vi jobbet med å implementere Skiforbundets utviklingsmodell
(SUM) som en integrert og førende del for den aktiviteten vi legger opp til. Vi har gjennom dette arbeidet
gjennomført flere gode interne arrangement i de ulike aldersgruppene og felles aktiviteter på tvers av
aldersgrupper, Rulleskirenn, Rulleskisprint, felles reise til Ungdomsbirken, felles reise til HL, NM, Norgescup
osv. I tillegg til dette har Skigruppa skaffet mer utstyr til skileik og blant annet bygget et skileikanlegg som
trenerne har brukt flittig for å tilrettelegge for morsom, allsidig og meningsfylt aktivitet for barn og unge i
alle aldre. Fokuset på lek, basisferdigheter og allsidighet har gjenspeilet seg i hele barneidretten i Skigruppa
før mer spesifikk trening har kommet inn i ungdomsidretten og junior/senioridretten. Alt med
utgangspunkt i SUM sine ulike nivåer for hvordan aktiviteten skal legge opp til de ulike aldrene.
I Skigruppa i år har de ulike nivåene i SUM sett slik ut:
- Aktiv Start – Skileik for barn født 2012 – 2010
- FUNdament – Skitrening for 8 og 9-10 års gruppa
- Lær å trene – Skitrening for 11-12 års gruppa
- Trene for å trene – Skitrening for 13-14 års gruppa
- Trene for å konkurrere – Skitrening for 13-14 års gruppa, 15-15 års gruppa og Junior/Senior gruppa.
- Trene for å vinne – Skitrening for Junior/Senior
Med disse nivåene og denne strukturen er SU’s klare målsetning å aktivisere flest mulig barn og ungdom og
treffe de på deres biologiske og kognitive alder. Til sesongen 2020/2021 vil vi videreføre dette arbeidet
med og også kunne legge til rette for de 2 neste nivåene i modellen – «Konkurrere på ski livet ut» og «Aktiv
livet ut». For å få til dette må skigruppa legge til rette, motivere og gi tilbud til en «eldre gruppe» som
ønsker å være aktiv på ski og trene på ski livet ut.
Mads Madsgård har ledet SU, som for øvrig har bestått av:
- Vivian Moen
- Lars Kihle
- Henrik Helmersmo og Kjell Petter Småge
- Ole Gunnar Svendsen, Geir Amundsen og Ola Prestgård
- Emil O Andersen, Marthe Klausen
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Trenere og oppmenn 2019/2020 har vært:

Skileik

Sportslig Leder

Mads Madsgård

Hovedansvarlig

Team Konnerud v/Sportslig leder og
Kil admin
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Hovedtrener
Trenere
Oppmann

Vivian Moen
Jens Kristian Jebsen
Vivian Moen

9-10

Hovedtrener

Lars Kihle
Bernt Hellerud
Einar Sagberg
Morten Lysheden-Vogt
Birger Oppstad
Lars Kihle

Oppmann (9-10)
11-12

Hovedtrener

Oppmann
13-15

15-16
JR/SR

Hovedtrener
Hovedtrener

Henrik Helmersmo
Ingerid Laukli
Kjell Petter Småge
Kenneth Syvertsen
Hans Christian Bjønnes Olsen
David Hunstad

Oppmann

Ole Gunnar Svendsen
Geir Amundsen
Ola Prestgard
Per Christian Akselsen
Ståle Kihle
Marthe Klausen
Geir Amundsen

Hovedtrener
Trener Jr
Trener 15-16 + JR

Mads Madsgård
Emil Oliver Andersen
Barbro Kvåle

Trener 13-16 + JR

Marthe Klausen

Teknikktrener
Oppmann 15-16

Steinar Mundal
Geir Amundsen

Oppmann jr/sr

Per Olav Laukli
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4b) Arrangement 2019-2020, Ståle Kihle
En stor takk til våre rennledere:
- Hans-Christian B Olsen, Konnerudrennet
- Vegar Kildebo, Onsdagsrenn
- Arne Madsen, NM 2020 og WC Sprint
- Ståle Kihle, Klubbmesterskap og arrangement generelt

Konnerudrennet 7.-8. desember 2019
-

-

Løypene holdt seg veldig bra og man fikk til en hel 3 km i årets gjennomføring. Måkedugnader ble
gjennomført i forkant og med Geir Egil og Bjørn i spissen for løypegjengen gjorde de igjen en fabelaktig
innsats både før og under rennet.
Avvikling av parkering gikk bedre i år enn i fjor takket være smartere parkeringssystem, samt noen
endringer i rennprogrammet. Ola Prestgaard og gjengen hans gjorde en flott innsats. Behov for noe
bedre skilting neste år. Gode avtaler med bandygruppa og kommunen er også sikret.
VippsGO innført med stort hell.
Start/Tidtaking: Håndskanner ankommet, men tåler lite kulde. Startområde fungerer optimalt ellers
med Frode Kollerud og hans gjeng. Tidtakergjengen gjorde en flott jobb og fikk løst opp i noen floker.
Foran neste års gjennomføring testes systemet i forkant og vi går live på Timing. En representant fra
Emit var for øvrig til stede i hallen og solgte brikker.
Kafeteria: Anne-Sofie L Vogt og hennes crew gjorde igjen en fabelaktig jobb og satte omsetningsrekord.
Årets hit var nok smoothie som ble servert. Takk til alle kakebakere og alle barna som også bidro i
kafeteriaen.
Rennkontoret med Ina Landro i spissen leverer som alltid.
Speaker: Vi er heldig som har en så god speaker som Trond Baklid.
Premiering: Bedre trykk i hallen i år og godt gjennomført.
Sanitet: Stor takk til Valborg Hoen-Lund og Einar Sagberg og deres mannskaper. Neste år har vi kanskje
også sikret oss noe basisutstyr til bruk.
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-

-

-

Kjøreplan: Vi foretok en korrigering i årets kjøreplan med rennpause etter 14 års klassen. Vi valgte
dessuten 15 sek intervallstart t.o.m. 5 km. Dette medførte en mer hensiktsmessig avvikling med
mindre venting for alle og tidligere avslutning. Vi hadde dessuten også flere deltakere med
funksjonshemming med i år, noe som er veldig gledelig.
Alt i alt en fantastisk skihelg nok en gang.
Det rettes også en stor takk til arenaansvarlige og riggere, samt snøproduksjons-gjengen som gjør
dette arrangementet mulig.
En stor takk også til alle foreldre som stiller opp til dugnad og sørger for å skape skifest.
Nettoresultat: Kr 251 996,- ny omsetningsrekord (kr 81.200,- fra parkering og kr 69.580,- fra kafeteria).
Antall deltagere lørdag (skøyting): 990.
Antall deltagere søndag (klassisk): 806.

Onsdagsrenn 8. januar - 18. mars 2020

Onsdagsrennet arrangeres i år for 51. gang og er et viktig fundament i rekruttering for framtiden, både av
utøvere og frivillige.
- 4 renn er gjennomført under gode forhold til tross for snømangel og krevende værforhold.
- 2 renn ble avlyst i januar. Disse hadde vi planlagt å gjennomføre 11. og 18. mars, men da møtte vi på
nye utfordringer. Premiering planlegges gjennomført i juni
- Totalt ca. 620 deltakere påmeldt.
- Antall funksjonærer var ca. 30 + 3-5 faste per renn. Bra frammøte. Det går fint med færre funksjonærer
så lenge alle stiller opp og bidrar. Totalt har det vært 112 navn på funksjonærlisten.
- Økonomien er god (nettoresultat ca kr 140-150 000,-). Kostnad til startnummer – som også gir
sponsorkroner inn. Ellers bare utlegg til saft og premier. «Lokal sponsor» dekker innkjøp av diverse
materiell og trykksaker. Kostnad leie av hall utgår, og inntekter «kakesalg» bortfaller da avslutning 18.
mars ble avlyst.
- Bra samarbeid med håndball for drift av kafeteria 5 onsdager.
- Neste år planlegger vi å fortsette som tidligere

Klubbmesterskap 18. mars

-

Ble dessverre avlyst pga. Covid-19
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Norgesmesterskap Senior 30. januar - 2. februar, Arne Madsen
Etter nærmere 2 års planlegging og forberedelser ble inngangen til årets
NM ble særdeles krevende. Før jul var det kaldt og fint produksjonsvær,
men hele januar var preget av ekstremt mildvær med mye regn og vind.
Dette tæret slik på løypene at det etter hvert viste seg at det ikke ville være
mulig å arrangere uten betydelig påfyll av snø.
Søndag 19. februar ble det gjennomført en befaring med TD, arrangør og
NSF hvor man endelig bestemte seg for å gjennomføre mesterskapet
forutsatt mulighet for å kjøre på 3000– 4000 kubikk med snø fra Kongsberg.
Planer ble iverksatt rundt dette og det medførte bla at vi måtte lage en
delvis ny 5 km sløyfe og gå fra to til en løypetrase. I praksis medførte dette
mye merarbeid knyttet til arena og nye plasseringer for reklame og NRK
plasseringer, endring av øvelser og stilart. På mange områder måtte vi
nesten starte all planlegging på nytt.
Etter at beslutningen om ny trase og gjennomføring ble tatt fikk vi som arrangør ytterlige to runder med
ekstremt mildvær og mye regn og nytt påfyll av snø måtte gjøres ytterligere to ganger.
Siste snø ble fraktet inn så sent som natt til onsdag før mesterskapet. Dette medførte at rigg ble minst et
par døgn forsinket og onsdagen og deler av torsdag ble derfor preget av at man naturlig nok lå en del på
etterskudd.
Konklusjonen når mesterskapet nå er over, er at det var en vellykket «kamp» mot værgudene
som vi vant. Det ble et meget godt mesterskap med like og gode sportslige forhold hvor de
beste vant.
Hele mesterskapet ble preget av god NM stemning, masse barn på torsdag og fredag og veldig god
publikumsoppslutning i helgen både på stadion og ikke minst ute i løypene.
Nå som vi vet hva et NM innebærer (kompetanse-fasiliteter-løyper-forberedelser) bør det ikke gå 31 år til
neste gang det skal arrangeres NM på Konnerud, men allerede om noen år starte en ny søkeprosess.
Det økonomiske resultatet var budsjettert til 1 million kroner i overskudd. Fordeling av endelig (revisorgodkjent) overskudd skal iht plan skje rundt 30. juni – og i skrivende stund kan vi med sikkerhet si at dette
vil bli iht budsjett – eller bedre.
STOR TAKK til alle som på ulike måter har vært med og skapt en stor og flott SKIFEST på Konnerud!
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FIS World Cup Sprint Drammen 4. mars 2020
World Cup er en sikker inntektskilde for Skigruppa. Trolig også den i særklasse morsomste dugnaden for
både yngre og eldre i Skigruppa. Gruppas medlemmer bidrar med sin kompetanse, evne og vilje til å levere
det beste World Cup arrangementet på ski. Det kan vi alle være stolte av!
- 2019: Se vedlagt ‘WC sprint 2019 rapport’
- 2020: Fravær av kuldegrader gjorde det umulig å produserer nok snø til å arrangere sprinten i
byen. Rennet ble derfor flyttet til Konnerud, og det ble stor suksess med et nytt arrangement i NMløypene våre. Rapport for 2020 følger i neste års beretning.
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4c) Anlegg og Snøproduksjon, sesongen 2019-2020, Kjell Petter Småge
En stor takk til anleggsgruppen som denne sesongen har bestått av:
Vegar Kildebo
Henning Kleven
Marius Jacobsen
Jan Erik Hansen
Morten Ranvik
Stian Lund
Kjell Petter Småge

Oppgradering og vedlikehold av anlegg:

Anlegget er generelt vedlikeholdt gjennom hele vår/sommer/høst perioden. Vi har gjort en del
oppgraderinger av anlegget. Dette er nesten fullfinansiert med støtte fra Sparebanken Øst (1,2 mill.) og
Sparebank 1 BV (0,4 mill.):
Utvidelse/tilpasning av røranlegget i forbindelse med omlegging av løypetraseen.
Investert i 8 ekstra lanser
Isolert garasjen og skifte port og dør slik at utstyret kan tines.
Investert i ny ATV og ny henger for transport av utstyr. Dette fikk vi nettopriset fra Erling
Sande som et uttrykk for at de ønsket å hjelpe oss i vårt arbeid.
Etablert egen værstasjon

Snøproduksjon:

Vi har produsert fra:
Tirsdag 5/11. Fikk da produsert frem til fredag morgen (2,5 døgn)
Fredag 29/11 til tirsdag 3/12 (3,5 døgn)
I denne perioden produserte vi nok til at vi fikk gjennomført Konnerudrennet.
Videre fra:
-

Mandag 16/12 til torsdag 19/12 (3 døgn)
Torsdag 26/12 til lørdag 28/12 (2,5 døgn)
Fredag 10/1 til lørdag 11/1 (1 døgn)
Torsdag 13/2 til fredag 14/2 (0,5 døgn)
Onsdag 19/2 til torsdag 20/2 (0,5 døgn)
Onsdag 26/2 til fredag 28/2 (2,0 døgn)

Takket være denne produksjonen og tilkjørt snø fikk vi nok løyper til å få gjennomført et godt NM.
Totalt har det vært produsert 15,5 døgn som tilsvarer ca. 45-50.000 m3 med snø i en ellers snøfattig vinter.
Dvs. at vi har egenprodusert 10X så mye snø som ble tilkjørt fra Kongsberg til NM.
Sesongen 2018/2019 produserte vi 18,5 døgn og i 2017/2018 16 døgn. NB dette er inklusiv WC snø som vi
ikke har fått produsert denne sesongen (normalt 7 døgn).
En stor takk til alle som har stilt opp som vakter disse dagene. Både foreldre av aktive i skigruppa, KIL
Senior og Drammen Ski. En spesiell takk til de «ivrigste» foreldrene som alltid stiller opp når vi trenger
personer til rydding etter produksjon.
Dessverre har vi ikke hatt nok kuldegrader til å kunne lage skileiksområde som de to foregående årene.
Det er kjørt løyper nesten hver dag med unntak av de siste ukene før NM:
En stor takk også til våre løypekjørere:
•
Bjørn Syvertsen
•
Marius Jacobsen
•
Bernt Andre Olsen
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4d) Marked, sesongen 2019-2020, Magne Killingstad
En stor takk til markedsgruppen som denne sesongen har bestått av:
- Ole Kristian Bøen
- Jan Skarra
- Jon Einar Melbye
- Arne Madsen
- Magne Killingstad

Våre største sponsorer er:

-

Glitre Energi
Bakermester Klausen
Rottefella
Bjørn Myhre Sport
Albjerk Bil Lier
Oset Høyfjellshotell
Ellingsen Møbler
Kiwi Minipris / Kiwi Konnerud
Erling Sande AS

Glitre Energi ble i 2019 Skigruppas største enkeltsponsor, og verdsetter vårt arbeid for folkehelse og
breddeidrett gjennom å tilrettelegge for skiaktivitet for hele regionens befolkning. Glitre leverer Ren Energi
som vi benytter til å lage Ren Snø, og dette treffer Glitres konsept for samfunnsansvar meget godt.
Bakermester Klausen og Rottefella fornyet også sine avtaler, og sammen med våre andre trofaste
samarbeidspartnere bidrar sponsorene våre med verdier for mer enn en halv million kroner hvorav
hoveddelen er kontante ytelser til skigruppas driftsbudsjett.
De aktive har vært flinke til å benytte klubbtøy og markedsføre klubben og sponsorene. Det er viktig at alle
fortsatt har fokus på dette slik at vi har best mulig forutsetninger når avtalene skal fornyes. Vi skal fortsette
å bevisstgjøre utøvere og foresatte på viktigheten av at vi benytter enhver anledning til å vise det frem på
renn, trening, seremonier. Hvert bilde på nett eller papir hvor en av våre utøvere eller foresatte er avbildet
med klubbtøy gjør neste salg lettere. Våre sponsorer er våre kunder – de skal vi ta godt vare på.
Markedsinntekter er krevende å skaffe, og det er mange gode formål som kjemper om de samme
budsjettene. Det blir derfor viktig å benytte foreldrenes nettverk i næringslivet for å finne nye
samarbeidspartnere.

Stipend 2019-2020

Takk til Henrik Helmersmo som har skaffet verdifulle bidrag til skigruppa denne sesongen.
Skigruppa fikk i 2019 to meget verdifulle stipend fra lokale banker, som har blitt brukt til å oppgradere og
effektivisere snøproduksjonsanlegget. Gavene har gjort at vi har kunne kjøpe inn nye lanser, installert rør
og nye uttakspunkter for bedre distribusjon rundt anlegget, og ny ATV.
Tusen takk til:
- Sparebanken Øst for kr 1 200 000,- Sparebank1 BV for kr 400 000,Konnerud Idrettslag
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5) Økonomi, Håvard Bøygard
Resultatregnskap:
- Som en følge av at netto investering i snøkanonanlegg ble kostnadsført i 2015, var Skigruppas
egenkapital pr 31.12.2015 på negative kr. 804.991.
- Resultatet for 2016 viste et underskudd på kr. 156.705, og medførte således en ytterligere forverring
av skigruppas egenkapitalsituasjon, som dermed pr 31.12.2016 var på negative kr. 961.696.
- Resultatet for 2017 ga et overskudd på kr 652.854,
- og resultatet for 2018 viste et overskudd på kr 279.820, med det til følge at skigruppas
egenkapitalsituasjon pr 31.12.2018 hadde forbedret seg til negative kr. 29.022.
Resultatet for 2019 viser et overskudd på kr 152.287 (mot et budsjett på kr. 350.000), og medfører
dermed at skigruppas egenkapitalsituasjon pr 31.12.2019 igjen er positiv, med kr. 123.266.
Korrigert for et noe høyere kostnadsnivå enn budsjettert tilknyttet vedlikehold og driftsutgifter ifm anlegg,
samt ekstraordinære ikke-budsjetterte konsulent- og gebyrutgifter i forbindelse med utvidelse av anlegget
i 2019, er øvrig drift og resultat for 2019 svært nær opptil det budsjettet som ble lagt for året. Ref forøvrig
gjennomgang gitt på Årlig Gruppemøte.
Likviditeten er nå god (og vil få en ytterligere ‘boost’ som følge av SkiNM2020), men fokus på å holde
resultatbudsjett for 2020 vil uansett være høyeste prioritet, for å kunne fortsette å bygge opp en positiv
egenkapital i Skigruppa igjen.
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6) Fokusområder og organisasjonsplan for 2020/2021
Skigruppas visjon er: ”Konnerud Ski - et inkluderende fellesskap med fokus på mestring og utvikling”
Skigruppas mål er å:
- Aktivisere flest mulig barn, ungdom og voksne og gi disse et meningsfylt og variert skiidrettstilbud
- Gi alle som deltar et sunt og trygt idrettsmiljø
- Gi alle, uansett nivå, muligheter til å utvikle seg videre innen skiidretten
- Utvikle gode skiløpere med høy kompetanse innen langrenn som senere, etter at den aktive karrieren
er over, kan bidra aktivt som trenere og ledere
- Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere
For å nå vår målsetting og nærme oss vår visjon er følgende kjerneverdier sentrale:
- Glede - Engasjement - Lagfølelse
Aldersbestemt organisering: Alle trenere er på plass:
- Under 8 år: Videreutvikle Skileiken samt arrangere Skiskole og fortsette med Onsdagsrenn
- Barneidrett 8 -12 år Vi vil kjøpe inn nye rulleski og etablere et utlånssystem som innebærer at
rulleskiene til enhver tid oppbevares hos KIL Ski når de ikke er i bruk (på stadion)
- Ungdomsidrett: 13-14 år
- Ungdomsidrett: 15-16 år. Styrket samarbeid med andre klubber
- Junior/Senior: Ny trener på plass
- Team Konnerud: Driftes og videreutvikles på samme nivå som tidligere. Team Konnerud ressursgruppe
er på plass
Vi vil jobbe videre med å sikre rekruttering og videreutvikling av det sportslige tilbudet for å hindre frafall:
- Vintertreff på Oset er planlagt til 20.-22. november 2020. Her ønsker vi å få med så mange som mulig
- Vi vil jobbe med å øke deltagelse på skirenn. Prioriterte skirenn med Konnerudbase inkludert
støtteapparat med smørestasjoner
- Videreutvikling toppsatsingstilbudet «Team Konnerud» for å tilrettelegge for Junior og Senior satsning i
egen klubb. De aktive i toppsatsingstilbudet skal bidra til avholdelse av en introduksjon for også de
barna som kommer inn i skigruppa fra neste sesong
- Utdanne og videreutvikle trenere og oppmenn gjennom intern og ekstern kursing.
o Sportsforum og trener/oppmannsforum vil bli arrangert
o Veiledning for trenere i gruppene fra 8-14 år skal lages og legges tilgjengelig på web
- En revidert sportsplan vil bli presentert for sesongen 2020-2021
Arrangement:
- Konnerudrennet 12.-13. desember 2020
- Onsdagsrenn
- Klubbmesterskap
- WC Sprint Drammen
Drift:
- Snøproduksjon og løypekjøring
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7) Valg:

Valgkomiteens innstilling 2019/20 - 2020/21
Styret i Skigruppa foreslås slik (vedtatt i møtet):
-

Leder
Ingunn Lysaker Norbom
Nestleder
Henrik Helmersmo
Økonomi
Håvard Bøygard
Kommunikasjon
Eva-Lill Amundsen
Marked
Magne Killingstad
Marked
Hans-Christian Bjønnes Olsen
Anlegg & Snøprod.
Kjell Petter Småge
Arrangement & Løyper Ståle Kihle

Valgkomite
- Leder
- Medlem

Frode Kollerud
Hans Ivar Laukli

Ikke på valg
Tar ikke gjenvalg
Tar gjenvalg 1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg

Ikke på valg
På valg

Sportslig leder, Mads Madsgård er ikke valgt styremedlem, men har møterett

På vegne av styret i Skigruppa takker vi for en flott sesong!
Ingunn Lysaker Norbom
Leder

Henrik Helmersmo
Nestleder

Drammen 26. mai 2020
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