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4) Styrets årsberetning - Konnerud IL Skigruppe 2020/2021
Årsberetningen gjelder høsten 2020 og vinteren 2021.
Økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2020.
Styret i Konnerud IL, skigruppa har sesongen 2020/2021 bestått av:
- Leder - Ingunn Lysaker Norbom
- Nestleder og kommunikasjon - Eva-Lill Amundsen
- Økonomi - Håvard Bøygard
- Arrangement og løyper - Ståle Kihle
- Salgs og marked - Magne Killingstad og Hans-Christian Bjønnes Olsen
- Anlegg og snøproduksjon - Kjell Petter Småge
- Sportslig leder og hovedtrener 15+ Mads Madsgård
Rapport sesongen 2020/2021
Denne vinteren skulle vise seg å bli mer utfordrende enn vi hadde forutsett, og det har dessverre ikke vært
mulig å få til noen av våre tradisjonelle arrangement. Dette til tross er vi godt fornøyde med hva vi har
gjennomført, og det har vært svært høy aktivitet på treningsfeltet gjennom hele sesongen.
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 har vi bygget både bredde- og toppidrett. Vi har en
positiv tendens i forhold til rekruttering, og dette er noe vi vil bygge videre på og sette fokus på fremover.
Det handler mye om engasjement; engasjement blant foreldre og trenere smitter over på utøverne våre. Vi
bygger miljø, har engasjerte og dyktige trenerne med eierskap og som styrer etter rammene gitt i
trenerveilederen og en sportslig modell vi tror på. Det at vi har et stort og synlig miljø med ungdommer,
juniorer og seniorer er også med på å bidra positivt.
I 8 års gruppa har det vært så mange som 32 på trening i år og et svært godt og allsidig tilbud. 45 9-10
åringer har vært aktive og engasjerte på treningene våre, og i 11-12 års gruppa har det vært 34 på trening.
I sum snakker vi om over 100 unger i barneidretten vår.
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. Vi gratulerer også Margrethe Bergane med 2 gull
(individuelt) i JR VM til samt bronsje stafett og Maria Hartz Melling i JR VM med bronse stafett og 6. plass i
sprint.
Team SNØ fortjener heder for å sikre snøproduksjon, skileik og skiløyper gjennom hele sesongen. De er å se
ute i anlegget vårt sommer og vinter, tidlig og sent. Alltid stiller de opp for å fikse og ordne der det er behov
for praktisk jobbing. Team Snø bistår også klubben totalt med tekniske løsninger og stiller alltid opp når
noen ber om hjelp. Med deres unike innsats greier vi å sikre skiløyper fra november til april år etter år. I år
har de i tillegg laget en svært populær skileik til mange barn og ungdommers glede.
Vi takker også markedsgruppa og våre sponsorer, som verdsetter vårt arbeid for folkehelse og breddeidrett
gjennom å tilrettelegge for skiaktivitet for hele regionens befolkning.
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Skigruppa har nå en meget sunn økonomi, med en betydelig egenkapital og en meget god likviditet. Fokus
for nytt Skistyre vil likevel fortsatt være på å videreføre en bærekraftig økonomisk modell for driften av
skigruppa ut over året 2021, som vil være et år som økonomisk for skigruppa blir signifikant påvirket av
effektene av Covid.
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, sponsorer og andre støttespillere. Tusen takk for at dere engasjerer
dere og bidrar!
Jeg takker også for meg etter 5 år i styret og 4 år av disse som styreleder. Det har vært en spennende reise
der vi har fått til mye sammen. Fokuset har vært på anlegg og snøproduksjon, arrangement av lokal,
nasjonal og internasjonal størrelse og vår sportslige satsning med fokus på både bredde og toppidrett i
tillegg til strukturering av styrearbeid, funksjonsbeskrivelser og arbeidsgrupper og det å sikre en
bærekraftig økonomi.
Nå er det på tide å gi stafettpinnen videre for ledelse av den flott skigruppa vår.

Med vennlig hilsen
Ingunn L Norbom
Leder KIL Ski
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4a) Sportslige aktiviteter, oppsummering av sesongen 2020-2021, Mads Madsgård
Antall aktive:
Totalt har det vært ca. 160 aktive barn og ungdommer på våre treninger. Vi har også avholdt Skileik for
barn under 8 år (født 2012-2010) fire tirsdager med instruktører fra gruppene våre.
Treninger: Det er ingen tvil om at det har vært et utfordrende år i forhold til tilrettelegging av trening og
aktivitet i forhold til covid-situasjonen. Likevel har vi som skigruppe klart å holde hjulene i gang hele
sesongen i alle gruppene med meningsfylt, morsom og utviklende aktivitet for alle aldre fra 8 års gruppa og
oppover. All honnør til trenere, oppmenn og alle som har stått i bresjen for å få til dette. Rekrutteringen og
tilveksten i aldersgruppene 8-12 år har ikke vært bedre på flere år. Vi teller nå over 100 aktive barn i disse
gruppene og har et godt rekrutteringsgrunnlag for videre drift takket være gode opplegg som har vært
fasilitert av trenere gjennom en vanskelig sesong. 13-14 års gruppa har gjennomført en meget bra
treningsår hvor den nye trenerveilederen har blitt brukt aktivt inn mot treningsøktene, og hvor Marthe
Klausen har bidratt sterkt i sin trenerrolle i gruppen. Dette har løftet kvaliteten på treningene i gruppa, og
gruppa fremstår nå som en samlet gjeng som står på videre med langrennsglede inn i ungdomsårene.
I 15-16 års gruppa etablerte vi et klubbsamarbeid før sesongen hvor fem forskjellige klubber med deres
respektive løpere har vært en del av vårt sportslige tilbud. Dette har sikret et stort miljø, nivå for alle, svært
god kvalitet på øktene og ikke minst lagt til rette for at matchingen har vært god på trening på tross av at
konkurransene har uteblitt. Dette samarbeidet vil vi fortsette til neste år. Det har vært gjennomført
hyppige testrenn som en erstatning for alle konkurransene som ble borte. Emil O Andersen har driftet og
styrt denne gruppa på en meget god måte inneværende sesong.
Team Konnerud og Junior/Senior-gruppa har mildt sagt også hatt en litt annerledes sesong i år. Renn etter
renn har blitt avlyst, hele Norgescupen for junior har blitt avlyst og gruppa har dessverre sett at
høydepunkt etter høydepunkt har uteblitt. For senior og de eldste juniorene har det vært litt mer å ta for
seg i, men også her vakt stor usikkerhet rundt hvilke konkurranser og når de skulle blir arrangert. Tross
dette har Team Konnerud brukt tiden til å virkelig sette utvikling ut i praksis. Treningsmessig er det kanskje
Team Konneruds beste sesong noensinne. Kvaliteten på samlinger, treninger, testrenn etc. har vært svært
høy og lagt et godt grunnlag for at juniorene og de yngre seniorene kan utvikle seg videre. Aktivitetsnivået
lokalt har vært større på tross av lite konkurranser – tiden har blitt brukt til ekstra trening, testrenn og
utvikling av ferdigheter. Når vi summerer opp antall testrenn denne sesongen kommer vi til 19 stk.! Vi
fosser inn mot ny sesong og ønsker oss flere skirenn!
Team Konnerud ressursgruppe har i år bestått av Kjell Petter Småge (Leder), Frode Kollerud (Oppmann),
Mads Madsgård (Sportslig leder og Hovedtrener), Sondre Bergan (Trener), Håvard Bøygard
(Økonomiansvarlig) og Arve Melling (Ressurs).
Kveldsmat utgikk pga. Covid.
Samlinger har dessverre uteblitt for de fleste gruppene denne sesongen grunnet Covid. Team Konnerud har
fått gjennomført sine samlinger med sterke restriksjoner og planlegging.
Konkurransesesongen 2021 har dessverre blitt «avlyst» for de aller fleste aktive i KIL Ski. Det har kun vært
arrangert 4 lokale renn (Gravset, Geilo, KM Stafett og Tour De Kongsberg) som KIL- løpere har kunnet delta
i. Store renn i nasjonal skala som Ungdommens Holmenkollrenn, Ungdomsbirken, Hovedlandsrenn, NM og
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NC Junior etc. har dessverre blitt avlyst. Seniorene og noen juniorer har fått konkurrert i store nasjonale
renn fordelt over Norges land og internasjonal representasjon sesongen 2020-2021.
I lys av dette har sesongen 2020-2021 vært det store «trenings-renn» året. Vi er heldige som har hatt en
fantastisk vinter med tanke på skiforhold og helt unike treningsfasiliteter i anlegget vårt. Dette har vært
brukt til det «fulle» for å arrangere gode alternative treningsrenn for alle aldersgruppene. Alt fra skicross
for 8 åringene til mer seriøse testrenn for JR/SR Gruppa. Det har siden desember blir arrangert
treningsrenn omtrent hver helg med noen få unntak. Tilbakemeldingene på dette har vært svært bra både
fra de yngre og de litt eldre. Det at vi driver utendørs og hatt flere grupper som har tatt initiativ til dette har
gjort at tilbudet til våre aktive har vært svært bra selv i et annerledes år.
Resultater:
Etter en 2019-2020 sesong som var svært bra for KIL ski gledet vi oss veldig til 2020-2021 sesongen. Siden
konkurransene stort sett har uteblitt, er det få resultater å oppsummere, men der hvor vi har konkurrert
har KIL-løpere utmerket seg og prestert godt.
Vi har hatt 3 løpere i JR VM og U23VM i finske Vuokatti. I tillegg til dette har vi Norgescup Seier fra Senior +
flere gode resultater i NM og NC Senior inneværende sesong.
Representasjon:
- Junior VM: Maria Hartz Melling og Margrethe Bergane
- U23VM: Tiril Liverud Knudsen
- World Cup: Kristine Stavås Skistad
- Juniorlandslag: Mari Landro Svingheim, Margrethe Bergane og Maria Hartz Melling
- Rekruttlandslag: Tiril Liverud Knudsen og Kristine Stavås Skistad
Resultater store Konkurranser:
- Gull JR VM 15km – Margrethe Bergane
- Bronse JR VM Stafett – Maria Harz Melling og
Margrethe Bergane
- 6 plass JR VM Sprint – Maria Hartz Melling
- 3 plass JR VM 5km FRI – Margrethe Bergane
- 9 plass 10km Fri U23 VM – Tiril Liverud
Knudsen
- 1.plass Norgescup Gålå – Kristine Stavås
Skistad
- 5. plass Norgescup Gålå – Tiril Liverud
Knudsen
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Sportslig utvalg 2020/2021, Mads Madsgård
Hensikten med SU er å være et 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
utviklet en egen «Trenerveileder» for å synliggjøre hvordan vi ønsker å drifte i de ulike årgangene og som
skal fungere som et underlag/hefte til eksisterende og nye trenere i fremtiden. Dette har blitt brukt aktivt i
tilretteleggingen av vår aktivitet inneværende sesong. I tillegg til dette har Skigruppa skaffet flere rulleski til
rulleskitrening for barn på sommeren 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, 15-16 års gruppa og Junior/Senior gruppa.
- Trene for å vinne – Skitrening for Junior/Senior
Med disse nivåene og denne strukturen er SU sine klare målsetning å aktivisere flest mulig barn og ungdom
og treffe de på deres biologiske og kognitive alder.
Mads Madsgård har ledet SU, som ellers har bestått av:
- Vivian Moen
Gruppe 8 år
- Lars Kihle
Gruppe 9-10 år
- Henrik Helmersmo
Gruppe 11-12 år
- Martine Munthe-Kaas
Gruppe 13-14 år
- Emil O Andersen
Gruppe 15-16 år
- Mads G Madsgård
Junior og Senior
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Trenere og oppmenn 2020/2021 har vært:

Skileik

Sportslig Leder

Mads Madsgård

Hovedansvarlig

Team Konnerud v/Sportslig leder og
Kil admin
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Hovedtrener
Trenere

Vivian Moen
Bjørn-Thomas Stenersen
Espen Willersrud

9-10

Hovedtrener
Trenere

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

Oppmann
11-12

Hovedtrener

Oppmann
13-14

Hovedtrener
Trenere

Oppmann
15-16

Hovedtrener
Trenere
Oppmann

JR/SR

Hovedtrener:
Trener:
Trener:
Teknikk:
Oppmann:

Henrik Helmersmo
Ingerid Laukli
Birger Opstad
Magnus Bergh
Elisabeth Moen
Jim Bostöm
Jan Erik Hansen
Hans Ivar Laukli
David Hunstad
Martine Munthe-Kaas
Kjell Petter Småge
Ola Prestgard
Hans-Christian Bjønnes Olsen
Marthe Klausen
Kenneth Syvertsen
Frode Kollerud
Morten Vogt
Emil O Andersen
Ole Gunnar Svendsen
Ståle Kihle
Geir Amundsen

Mads G Madsgård
Sondre Bergan
Barbro Kvåle
Steinar Mundal
Frode Kollerud
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4b) Arrangement 2020-2021 og løyper, Ståle Kihle
Konnerudrennet
- Desember-rennene ble utsatt til mars på grunn av Covid-19
o Det var 1 095 påmeldte til disse
- Til det utsatte rennet i mars planla vi på grunn av Covid-19 en løsning med ett renn i fristil på
søndag
o Åpent kun for deltagere fra Buskerud, Akershus og Østfold
o Det var 688 påmeldte til dette rennet
o Vi måtte avlyse under 36 timer før første start
Det rettes en utrolig stor takk til følgende for fantastisk innsats i forbindelse med forsøket på å
gjennomføre Konnerud-rennet:
-

Hans-Christian Bjønnes-Olsen
Torstein Myklebostad
Geir Amundsen
Valborg Hoen-Lund
Bjørn Bendiktsen
Eva-Lill Amundsen

Onsdagsrenn

Onsdagsrennene ble avlyst på grunn av Covid-19.
Etterlengtede premier for gjennomført Onsdagsrenn i 2020 fikk vi heldigvis til å dele ut.
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Klubbmesterskap

-

Også offisielt klubbmesterskap ble dessverre avlyst pga. Covid-19.
Det ble avholdt et uoffisielt klubbmesterskap med god deltagelse i regi av Mads Madsgård.

Løyper

Det er kjørt løyper nesten hver dag, i skrivende stund den 13. april kjøres det fortsatt!
En stor takk også til våre løypekjørere:
- Marius Jacobsen
- Bernt Andre Olsen
Det har vært et yrende folkeliv av store og små i helgene på stadion.
Det er laget skileiksområde på stadion.
En stor takk til Team Snø i denne forbindelse.
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4c) Anlegg og Snøproduksjon, sesongen 2020-2021, Kjell Petter Småge
En stor takk til «Team Snø» som er vår egen anleggsgruppe som står på hele året for å tilrettelegge for
skiaktivitet for alle som besøker vårt anlegg. Team Snø har denne sesongen 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. Det er også investert i ny
(brukt 1 år) ATV slik at vi nå får mer effektiv snøproduksjon. Vi har også gjort mindre arbeider med
utbedring av snøproduksjonsanlegget.

Snøproduksjon:

Vi har i år produsert ca. 9 døgn. Oppstart 26/11-2020 og avslutning 11/1-20201
Dette er 7-8 døgn mindre enn «normalt» siden vi ikke produserte snø til WC denne sesongen.
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.
I år inkluderte også snøproduksjonen eget skileiksområde både på flaten etter startbakken og i skråningen
ned mot oppløpet. Dette har vært flittig i bruk både av våre egne utøvere og ikke minst av alle andre som
har valgt å legge turen til stadion vår.

Konnerud Idrettslag
v/Skigruppa
Telefon: 32 88 56 45
Telefax: 32 88 34 10

Postadresse:
Thorsbergveien 23
3032 DRAMMEN
ski@konnerud.no

Besøksadresse:
Thorsbergveien 23
3032 Drammen

www.konnerud.no/ski

Bankgiro: 1503.19.91002
Foretaksnr.: 971 307 277

4d) Marked, sesongen 2020-2021, Magne Killingstad
En stor takk til markedsgruppen som denne sesongen har bestått av:
- Ole Kristian Bøen
- Hans Christian Bjønnes Olsen
- Torstein Myklebostad
- 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

Rottefella, Bakermester Klausen og Glitre Energi er våre største og mest trofaste sponsorer. Alle disse
verdsetter vårt arbeid for folkehelse og breddeidrett gjennom å tilrettelegge for skiaktivitet for hele
regionens befolkning. Vi er i skrivende i stund i dialog om en ny avtale med alle disse tre fantastiske
bidragsyterne. 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.
Covid 19 påvirker næringslivet i betydelig grad, og dette har også påvirket vårt arbeid med å fornye
eksiterende avtaler samt lete opp nye sponsorer og samarbeidspartnere.
Markedsgruppa har jobbet med hvordan vi kan kapitalisere på suksessen vår sportslige modell Team
Konnerud har ført med seg, og vi forventer at dette arbeidet vil gi konkrete resultater i form av økte
markedsinntekter for sesongen som kommer.
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 og 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.
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5. Økonomi, Håvard Bøygard
Fullstendig Resultatregnskap og Balanseoppstilling finnes som vedlegg til Styrets beretning.
Resultatet for 2020 viser et overskudd på kr 1.391.853 (mot et budsjett på kr. 700.000), og medfører
dermed at skigruppas egenkapitalsituasjon pr 31.12.2020 er på kr. 1.515.119.
Resultateffekten av SkiNM2020 er på kr 1.045.000, mot et budsjett på kr. 500.000.
Korrigert for effekten av SkiNM2020, viser sammenlignbart resultat for 2020 et overskudd på kr 346.853
mot et budsjett på 200.000. De to største effektene av COVID-19 i regnskapet for 2020 er bortfallet av hhv
Konnerudrennet samt den årvisse Oset-samlingen – men hvor netto resultateffekt av disse to postene
nærmest utligner hverandre (etter at skigruppa etter søknad mottok kr. 124.000 som ledd i
Kompensasjonsordning for Idretten). Det positive avviket i resultat for 2020 – annet enn effekten av
SkiNM2020 – forklares derfor i det alt vesentlige med ekstraordinære ikke-budsjetterte inntekter i form av
tilskudd fra lokalt næringsliv samt en høyere moms-refusjon enn budsjettert. Ref. for øvrig gjennomgang
gitt på Årlig gruppemøte.
Skigruppa har nå en meget sunn økonomi, med en betydelig egenkapital og en meget god likviditet. Fokus
for nytt Skistyre vil likevel fortsatt være på å videreføre en bærekraftig økonomisk modell for driften av
skigruppa ut over året 2021 – som vil være et år som økonomisk for skigruppa blir signifikant påvirket av
effektene av COVID-19.

6) Fokusområder og organisasjonsplan for 2021/2022
Skigruppas visjon: ”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:
- Under 8 år: Videreutvikle Skileiken samt arrangere Skiskole og fortsette med Onsdagsrenn
- Barneidrett 8 -12 år vil vi legge til rette for mer rulleskitrening i vår/sommer og tidlig høstperiode. Dette
gjorde vi med stor suksess i år og vil videreføre dette arbeidet for å gjøre ungene tryggere på rulleski og
utvikle balanse, koordinasjon og ferdigheter.
- Ungdomsidrett 13-14 år: Sterkt fokus på bruk av trenerveilederen og legge til rette for kvalitetsrik
langrenntrening, godt miljø med fokus på mestring og utvikling.
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-

Ungdomsidrett 15-16 år: Fortsette samarbeidet med andre klubber og bygge områdets beste skitilbud i
alderen 15-16år.
Junior: Fortsette arbeidet som legges ned i dag og drive utviklingen i regi av Team Konnerud neste
sesong.
Team Konnerud: Driftes og videreutvikles på samme nivå som tidligere. Team Konnerud ressursgruppe
er på plass
Senior: Vi ønsker å ta denne satsningen et steg videre (se under)

Vi vil jobbe videre med å sikre rekruttering og videreutvikling av det sportslige tilbudet:
-

Økt satsning på Barne- og Ungdomsidrett. Vi etablerer en ny funksjon; Sportslig Leder for 8-15 år
som skal jobbe spesifikt med fokus rekruttering og videreutvikling av det sportslige tilbudet til denne
gruppen

-

Vintertreff på Oset er planlagt til november 2021. 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. Etter sesongen i år og erfaringer med treningsrenn ønsker vi å ta
med oss dette inn i neste sesong for yngre grupper for å stimulere til at fler får prøvd seg på skirenn
med litt mer lavterskel – i håp om at fler stiller på terminfestede renn.

-

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

-

Seniorsatsing blir etablert og defineres som et nytt prosjekt kommende sesong. Det legges til rette for
en regional seniorsatsing med hovedbase på Konnerud.

-

Utdanne og videreutvikle trenere og oppmenn gjennom aktiv bruk av trenerveilederen.
o Sportsforum og trener/oppmannsforum vil bli arrangert
o Veiledning for trenere i gruppene fra 8-14 år skal lages og gjøres tilgjengelig på google disk.

-

En revidert sportsplan vil bli presentert for sesongen 2021-2022

Arrangement:
- Konnerudrennet desember 2020
- Onsdagsrenn
- Klubbmesterskap
- WC Sprint Drammen
Drift:
- Snøproduksjon og løypekjøring
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7) Valg:

Valgkomiteens innstilling 2020/21 - 2021/22

Funksjon
Styret
Leder
Nestleder
Økonomi ansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Anlegg
Arrangement
Marked
Marked
Sportslig leder
Valgkomité
Leder
Medlem

Navn

Sittende styre

Periode

På valg 2021

Ingunn Lysaker Norbom
Eva-Lill Amundsen
Håvard Bøygard
Eva-Lill Amundsen
Kjell Petter Småge
Ståle Kihle
Hans-Christian Bjønnes Olsen
Magne Killingstad
Mads Madsgård

2019-2021
2020-2021
2020-2021
2019-2021
2019-2021
2020-2022
2020-2022
2019-2021

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja

Frode Kollerud
Hans Ivar Laukli

2019 - 2021
2020 - 2022

Ja
Nei

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

Valgkomitéens forslag

Funksjon
Styret
Leder
Nestleder
Økonomi ansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Anlegg
Arrangement
Marked

Navn

Periode

Torstein Myklebostad
Bjørn Thomas Stenersen
André Goncalves
Eva-Lill Amundsen
Geir Amundsen
Ståle Kihle
Hans-Christian Bjønnes Olsen

2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2020-2022
2020-2022

Sportslig leder
Valgkomité
Leder
Medlem

Mads Madsgård
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På vegne av styret i Skigruppa takker vi for en annerledes sesong med mye god lokal aktivitet!
Vi ønsker også å takke de som går ut av styret for all den tid, innsats og engasjement som har blitt investert
gjennom flere år for å sikre en så bra drift som mulig av skigruppa vår!

Drammen 20. april 2020
Ingunn Lysaker Norbom
Leder

Eva-Lill Amundsen
Nestleder
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