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4) Styrets beretning - Konnerud IL Skigruppe 2018/19
Årsberetningen gjelder høsten 2018 og vinter 2019, mens økonomiske kommentarer gjelder
resultatregnskapet 2018.
Styret i Konnerud IL, skigruppa har sesongen 2018/19 bestått av:
- Leder
Ingunn Lysaker Norbom
- Nestleder
Henrik Helmersmo
- Økonomiansvarlig
Håvard Bøygard
- Arrangementsansvarlig
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 2018/2019
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 og utvikle toppidrettsutøvere
For å nå vår målsetting og nærme oss vår visjon er følgende kjerneverdier sentrale:
- Glede
- Engasjement
- Lagfølelse
Sportslig Utvalg (SU) er ansvarlig for å påse at vi etterlever og videreutvikler disse.
Sesongen som nå er på hell, men absolutt ikke over for skigruppas vegne, har vært en aktiv og god sesong.
Vi har arrangert et helproft Norges Cup for Juniorer i tillegg til våre årlige arrangement som bla.
Konnerudrenn og Onsdagsrenn i tillegg til World Cup sprint. Vi har bygget både bredde- og toppidrett og
hatt det moro på trening. I tillegg er vi stolte av de gode resultatene som er oppnådd både i nasjonal og
internasjonal sammenheng. Konnerud har for første gang hatt en deltager i VM langrenn. Styret takker
med dette alle som har bidratt og bidrar til at vi kan engasjere unger, 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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Innsatsmerker delt ut på KIL-festen 2019 for bidrag i forrige sesong (og tidligere):
- Ina Cecilie Landro - Leder Rennkontor Konnerudrennet siden 2012
- Hilde Norbom Killingstad - Leder Kafeteria under Konnerudrennet siden 2007 + Tacokvelder og andre
arrangement i regi av Ski
- David Hunstad - Primus motor og nøkkelorganisator for skigruppas 9-10 åringer. Sikrer god
informasjonsflyt og engasjerer både unger og foreldre i forbindelse med treninger og åpent klubbhus
- Ole Gunnar Svendsen og Geir Amundsen - trenere siden barna var 9 år - bygger lagmiljø og sprer
treningsglede. Trener nå gruppe 13-14 år med over 20 medlemmer. Geir har også vært oppmann
gjennom flere år
- Trond Østensen og Geir Egil Norbom - Løypeansvarlige gjennom mange år (WC sprint,
Konnerudrennet med mer). Geir Egil har også tidligere vært trener gjennom mange.

4a) Sportslige aktiviteter, oppsummering av sesongen 2018/19
-

Antall aktive:

Født
Alder 2018
2011
8 år
17
2010
9 år
16
2009
10 år
16
2008
11 år
11
2007
12 år
15
2006
13 år
17
2005
14 år
5
2004
15 år
3
2003
16 år
8
2002
17 år
7
2001
18 år
8
2000
19 år
4
1999
20 år
2
1998
21 år +
17
Aktive medlemmer 146

Totalt har det vært ca. 150 aktive barn og ungdommer på våre
treninger. Vi har også avholdt Skileik for barn (født 2012) 6 mandager
av 1 time med instruktører fra Team Konnerud og 15+.
-

Treninger: De ulike gruppene har hatt fra 1-3(4) fellestreninger i
uka. Alle gruppene fra 8-14 år trener med felles oppmøte på
Klubbhuset tirsdager kl. 18.00. 8 og 9-10 år trener en gang i uka fra
høstferien og frem til påske. 11-12 år og 13-14 år trener tirsdager,
torsdager og søndager fra august til påske. 15+ trener tirsdager,
torsdager og søndager med fra mai og ut april. Det vil være felles
oppmøte også neste sesong.

-

Garderobekultur: 15+ gruppa har i hele år hatt oppmøte i
garderoben i hallen 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 2018/2019 sesongen har 15+ gruppa bestått av totalt 11 forskjellige årganger og en aldersforskjell på 15
år fra yngste (f.2004) 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 til neste år.
Team Konnerud: 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 15+ gruppa.
Kveldsmat og Åpent Klubbhus
Siden Kick off i uke 41 har vi hatt åpent klubbhus for foreldre under alle tirsdagstreninger. Vi har klart å
holde dette tilbudet i gang omtrent hver eneste tirsdag, og det har alltid vært noen innom. På Klubbhuset
har vi gjennom vinteren også gjennomført tre samlinger med kveldsmat til ungene etter trening. Denne
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sesongen gikk det på omgang mellom aldersgruppene å gjennomføre kveldsmaten. Alle kveldsmatene fikk
klubben sponsa fra den lokale KIWI-butikken. Dermed er dette opplegget ingen stor utgiftspost for
klubben.
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. Det har i tillegg vært gjennomført Extreme Combined
hvor de eldre utøverne har trent de yngre – dette til stor suksess og vil videreføres neste år. Eksterne
samlinger gjør vi i samarbeid med Buskerud Skikrets.
Vintertreffet på Oset 23.-25. november
Hele 170 medlemmer deltok på vintertreffet vårt på Oset Høyfjellshotell. Det var med et nødskrik vi fikk
snø å gå på. Men Oset stod på dag og natt, og sikret en 2km sløyfe som gjorde samlingen svært vellykket.
Foruten flere gode treningsøkter daglig. Det var god stemning med Kahoot!, idrett på storskjerm og felles
lek. Oset Høyfjellshotell disket opp med god service, variert og deilig mat. Klubbsamlingen på Oset er viktig
for teambygging på tvers av gruppene og ikke minst blant de foresatte. Skigruppa sponset en større andel
av kostnaden, og vi så at dette spilte en stor rolle i deltagelse fra de yngre gruppene. Tusen takk til Eva-Lill
Amundsen som primus motor og leder av samlingen!
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 synlig med en mange løpere under KM, Sparebank1 cup, Hovedlandsrenn, Norgescup
Junior/Senior, NM Junior og Senior og Ungdomsbirken.
-

Ungdomsbirken 10. mars
22 utøvere og 20 foresatte reiste til Lillehammer for å delta på årets Ungdomsbirken. Det ble booket
overnatting på Jorekstad Fritidssenter der vi delte 9 leiligheter. Her var det mulighet for å benytte seg
av badeanlegg når man ikke var på ski. Lørdag ble det avtalt felles gjennomkjøring før vi dro samlet for
middag på Peppes Pizza. Skigruppa har i tillegg til dette arrangert felles tur til Ungdomsbirken for alle
barn i alderen 12-16 år. Målet er at dette skal bli en tradisjon hvor foreldre og oppmenn i gruppene fra
12-16 år samarbeider om å gjøre dette til en årlig happening for «ungdomsidretten» i KIL Ski.

-

Hovedlandsrennet 1.-3.mars
Årets arrangement for 15-16 åringer ble arrangert på Gålå. Fra Konnerud var det 8 utøvere som deltok.
Konnerud fulgte opplegget til Buskerud Skikrets hvor vi sammen med andre klubber overnattet på
Fefor Høyfjellshotell. De fleste utøverne benyttet seg også av smøreopplegget til Buskerud Skikrets.
Utøverne hadde veldig gode ski, og vi som 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.

-

Norgescup Junior
Konnerud IL har vært svært synlig ute 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 3 NC helger på Konnerud,
på Åsen og på Savalen. Det er hele 11 løpere som har kvalifisert seg for NC avslutning under NM del 2
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på Lygna. Team Konnerud modellen gjør det mulig for Konnerudløpere å prestere godt på NC uten å
være avhengig av at egne foreldre er med.
-

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 i tillegg til at vi ligger høyt oppe i U23-klassen.

-

NM-stafett
NM stafetten på ski er skisportens nasjonaldag og den fremste arena for langrenn som lagidrett. Vi har
som mål å stille mange lag på start og kjempe om en plass på pallen under NM stafetten i løpet av 5 år.
Konnerud IL stilte i 2018/2019 med 4 lag til start i Meråker den 3. februar, og er godt synlig også i det
nasjonale bildet. Damenes førstelag tok en meget sterk 5. plass, en ytterligere forbedring fra fjorårets
stafett og et steg nærmere pallen. I 2020 planlegger vi med mange lag på startstrek på hjemmebane.

-

Andre aktiviteter: Team Konnerud har gjennomført «Tarzan Race of Drammen» og Skikurs. Planen er at
dette videreføres neste år. Vi har i tillegg til dette arrangert en rekke fellesøkter og testrenn for andre
klubber og løpere i området. I september hadde vi blant annet distanserenn og sprintrenn for over 100
deltakere fordelt på 17 klubber og 5 kretser.
Evaluering: Det vil i Skigruppa bli foretatt evaluering av aktivitetene og tilbudet som gis i 15+ gruppa
inkludert Team Konnerud for sesongen 2018/19. Evaluering vil bli sendt ut fra skistyret til alle utøvere og
foreldre som har muligheten til å evaluere alt fra den sportslige driften, strukturen, trenere til aktiviteter
som fellestreninger, samlinger, konkurranser. Ut i fra denne grundige evalueringen vil vi bruke
tilbakemeldingene på å forbedre oss og videreutvikle tilbudet vi allerede har i dag. Alt fra gjennomføring av
fellestreninger, felles samlinger, felles reise på renn, utøveroppfølging individuelt, informasjon,
differensiering og miljø. Evaluering av 15+ gruppa og Team Konnerud vil bli gjennomført årlig i tillegg til
evaluering i de andre gruppene.
SU vil gå gjennom evalueringsrapporter og tilbakemeldinger i sitt møte i april - og foreslå tiltak slik at vi kan
gjenskape det som er gjort bra, og videreutvikle oss der hvor vi har potensiale.

Sportslig utvalg 2018/19
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.

6

Konnerud Idrettslag

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 og 15+ 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 2019/20 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:
- Lars Kihle
Gruppe 8 år
- Henrik Helmersmo
Gruppe 9-10 år
- Frode Kollerud, Hans Ivar Laukli
Gruppe 11-12 år
- Ole Gunnar Svendsen og Geir Amundsen
Gruppe 13-14 år
- Emil O Andersen, Hans André Mangen Olsen
Gruppe 15+
Trenere og oppmenn 2018/2019 har vært:

Skileik
8

Sportslig Leder

Mads Madsgård

Hovedansvarlig

Team Konnerud v/Sportslig leder

Hovedtrener
Trenere
Oppmann

9-10

11-12
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Hovedtrener

Lars Kihle
Bernt Hellerud
Lars Kihle
Henrik Helmersmo
Birger Oppstad
Ingerid Laukli
Per Haakon Lomsdalen
Per Christian Akselsen
Ola Prestgard

Oppmann (9-10)

David Hunstad

Hovedtrener

Frode Kollerud
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Hans Ivar Laukli
Kjell Petter Småge
Kenneth Syvertsen
Hans Christian Bjønnes Olsen
Lars Håvard Høgvoll
Morten Vogt
Stine Feiring Olsen

Oppmann
13-14

15+

Hovedtrener
Hovedtrener

Hans Ivar Laukli
Ole Gunnar Svendsen
Geir Amundsen
Pål Pedersen
Ståle Kihle

Oppmann

Geir Amundsen

Hovedtrener
Trener Jr
Trener 15-16

Mads Madsgård
Emil Oliver Andersen
Hans Andre Mangen Olsen
Petter Øverland
Marthe Klausen

Trener 13-16

Oppmann 15-16
Oppmann jr/sr

Håvard Bøygard
Per Olav Laukli

Sportslige priser delt ut på KIL festen 2019 – for prestasjoner i sesongen 2017/18
- Årets Trener Ski: Emil O Andersen
- Årets Utøver Ski og KIL: Kristine Stavås Skistad
- Årets forbilde Ski: Margrethe Bergane
- Sportslig Hedersbevisning: Kristine Stavås Skistad, Tiril Liverud Knudsen, Maria Hartz Melling
- KIL senior stipend: Tiril Liverud Knudsen
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4b) Arrangement 2018/19

En stor takk til våre rennledere:
- Hans-Christian B Olsen, Konnerudrennet
- Tonje Klausen, Onsdagsrenn
- Arne Madsen NC Jr/NM 2020 og WC Sprint
- Ståle Kihle, Klubbmesterskap og arrangement generelt
Konnerudrennet 8.-9. desember 2018
- Løypene holdt seg veldig bra. Geir Egil, Bjørn og løypegjengen gjorde igjen en fabelaktig innsats både
før og under rennt.
- Parkering fungerte bra. Bør ha bedre system for å se hvem som har betalt for hvilke dager. Bør ha
bedre skilting.
- VIPPS fungerte som det skal.
- Start/Tidtaking: Vi bør ha en bedre rutine på start for å sjekke tilstanden på brikkene. Bjørn har sagt at
skanner er på vei.
- Det utvidede startområdet fungerte veldig bra, og bør etterstrebes også neste år selv om det er lite
snø. Dette for at de minste skal få holde varmen samtidig som de som setter på leiebrikker får minst
mulig stress.
- Kafeteria: Her fungerte alt utmerket. Priser- Se hva andre kafeteriaer tar på renn.
- Rennkontor: Samme som kafeteria.
- Premiering: Her må det bli en litt bedre rutine til neste år. Tidvis få tilstede på premieutdeling. Ansvar
for premieutdeling må sette en bestemt tid etter protestfrist er gått ut før premieutdeling starter.
Forutsigbart og mer trøkk inne i hallen. Dette ble bedre på søndag enn på lørdag.
- Sanitet: Vi må ha en bil som står klar til å frakte akutt skadde ned til sykehuset hvis nødvendig. Ingen
store skader i år.
- Speaker: Verdensklasse!
- Alt i alt en veldig bra helg fra mitt ståsted. Mange flink folk i skigruppa som trår til og lager en flott
ramme for de unge håpefulle.
- Nettoresultat: Kr 217 000,- Antall deltagere lørdag (skøyting): 1 011
- Antall deltagere søndag (klassisk): 803
Onsdagsrenn 16. januar – 20. februar
- 6 renn gjennomført under flotte forhold.
- Totalt ca. 640 deltakere.
- Antall funksjonærer var ca 40 per renn. Bra frammøte. Det går fint med færre funksjonærer så lenge
alle stiller opp og bidrar. Totalt har det vært 139 navn på funksjonærlisten.
- Økonomien er god (nettoresultat Kr 165 000,-) Kostnad til startnummer – som også gir sponsorkroner
inn. Ellers bare utlegg til saft og premier. «Lokal sponsor» dekker innkjøp av diverse materiell og
trykksaker. Leie hall sees i sammenheng med inntekter fra salg avslutning
- Bra samarbeid med håndball for drift av kafeteria 5 onsdager.
- Flott innslag på Norge Rundt 15. mars
- Neste år:
o Onsdagsrennet er et fundament i rekruttering for framtiden, både av utøvere og frivillige.
o Sikre brøyting av P-plasser
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Klubbmesterskap 19. mars
- Det var glimrende oppmøte og god stemning under årets Klubbmesterskap. Stor stas med
premieutdeling av Tiril Liverud Knudsen og Kristine Ståvås Skistad. Rottefella stilte med
sponsorpremier – flotte nye bindinger – til alle klubbmestere.
Norges Cup Junior Konnerud 11.-13. januar
- Norges Cup Jr ble arrangert med ca 180 funksjonærer.
- Selve arrangementet med ca 1000 deltagere hver dag og et smøreopplegg på et mye høyere nivå enn
vanlige krets/landsrenn er krevende på logistikk og parkering, enormt strømbehov til
smøretalt/vogner. I tillegg til at rennet legger beslag på dugnadsarbeid i vanlig arbeidstid.
- Vi fikk testet oss godt mot kommende års NM.
- Økonomisk er arrangementet kostnadskrevende.
- Arrangementet ble sportslig sett en stor suksess og vi har fått mye skryt
- Takk til Arne som leder av Org Kom NC/NM og alle andre som bidro!
World Cup Sprint Drammen 12. mars
- World Cup er en sikker inntektskilde for oss, og i særklasse vår morsomste dugnad. 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!
- Se vedlegg III for rapport for rennet i 2018.
- Takk til Arne Madsen som leder av Org Kom WC og alle andres som bidro på dugnaden!
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4c) Anlegg og Snøproduksjon, sesongen 2018/19

En stor takk til anleggsgruppen som denne sesongen har bestått av:
- Vegar Kildebo
- Henning Kleven
- Marius Jacobsen
- Kjell Petter Småge
Anlegget er generelt vedlikeholdt gjennom hele sommeren. Feiing av rulleskiløypa, gressklipp og dugnad på
kvisting langs løypenettet.
Vi har gjort en del oppgraderinger av anlegget med:
- Brakker har kommet på plass som nå benyttes til:
o Garderober i 2 etg. + eventuelt lagerrom. Dette frigir plass i tidtagerbua. Disse rommene
skal også benyttes til møterom ved renn (NM 2020).
o Treningsrom i 1 etg. Hvor det blir plassert en rulleskimølle.
- Utvidet pumpekapasitet med ny ekstra høytrykkspumpe som gjør at vi har økt vannkapasiteten fra
75 til 120 m3/h. Takket være denne ekstra investeringen ble det gjennomført NC renn på
Konnerud.
- Innkjøp av gjerder, løypeskillere osv. for å ha nok utstyr for god gjennomføring av renn.
Snøproduksjonen startet torsdag 22 november (19. november i 2017). Fikk da produsert frem til lørdag
kveld til tross for at nesten hele KIL Ski var på Oset. Ny oppstart søndag med produksjon til onsdag kveld
Disse 5 dagene + 1 døgn i starten av desember var akkurat nok til at vi fikk gjennomført Konnerudrennet.
Fra midten av desember til morgenen på julaften fikk vi produsert 6 døgn til. Da hadde vi nok snø til å få
gjennomført NC som var det neste målet. Siste del av januar fikk vi kulde nok igjen til å sluttføre WC
produksjonen i løpet av 6,5 døgn.
Totalt har det blitt produsert kun i 18,5 døgn denne sesongen til tross for en «snøfattig» vinter. Dette er
kun 2,5 døgn mer enn forrige sesong som var veldig snørik. Drammen Ski har også i år vært eksemplariske
og bidratt mye på snøproduksjonsvakter.
Vi gjentok fjorårets suksess med skileiksområde som også i år har vært til stor glede for unger i “alle aldre”.
Skikretsen støttet dette økonomisk med 20.000 kr i år. Det er kjørt løyper nesten hver dag. Litt redusert
kjøring i forkant av NC for å ikke slite for mye på natursnøen.
En stor takk til våre løypekjørere:
- Bjørn Syvertsen
- Per Jan Willasen
- Steinar Johansen
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4d) Marked, sesongen 2018/19

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:
- Bakermester Klausen
- Rottefella
- Bjørn Myhre Sport
- Albjerk Bil Lier
- Oset Høyfjellshotell
- Ellingsen Møbler
- Kiwi Minipris / Kiwi Konnerud
- Revisorgruppen
I sum 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.

5) Økonomi:

Resultatregnskap lagt frem på papir:
- 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 gav et overskudd på kr 652.854, og medførte at skigruppas egenkapitalsituasjon pr
31.12.2017 forbedret seg til negative kr. 308.842.
Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 279.820 (mot et budsjett på kr. 347.130), og medfører at
skigruppas egenkapitalsituasjon pr 31.12.2018 har forbedret seg til negative kr. 29.022.
Korrigert for de ekstraordinære, ikke-budsjetterte poster oppstått i 2018 (se vedl 1), er drift og resultat for
2018 nær opptil det budsjettet som ble lagt for året.
Likviditeten er nå god, men fokus på å holde resultatbudsjett for 2019 vil være høyeste prioritet, for å
kunne fortsette å bygge opp en positiv egenkapital i Skigruppa igjen.
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6) Handlingsplan for 2019/2020

Skape foreldremiljø
- Klubbhuset åpent hver tirsdag
- På arrangement skal foreldre bo sammen, og utøvere for seg så langt dette er mulig
- Vi skal etablere foreldrekulturen «Jeg ser at vi trenger X; hva kan jeg bidra med for at vi skal få til
dette?».
Skape treningsmiljø – hindre frafall
- Videreutvikle Skileiken som går i etterkant av Onsdagsrenn.
- Se på muligheten for å utvikle Skiskole enten vinterstid eller sommer/høst.
- Ta steg nærmere visjonen for skigruppa
- Sportsforum og trener/oppmannsforum
- Delta mer på renn ute – alle aldre – Hver Hovedtrener og oppmenn i hver gruppe utarbeider sin
«rennkalender» som synliggjøres for sin gruppe for å motivere flest mulig til å reise på de samme
rennene.
- Jobbe med støtteapparat på renn – felles smørestasjoner og «Konnerudbase».
- Utdanne og videreutvikle trenere og oppmenn gjennom intern og ekstern kursing
- Legge til rette for og utvikle en ungdomsavdeling med sterkt fokus på rekruttering og beholde flest
mulig, lengst mulig opp til junioridretten.
- Utvikle et toppsatsingstilbud for løpere som ønsker å ta steget opp til regionslag/ landslag. De aktive i
toppsatsingstilbudet skal bidra til avholdelse av en introduksjon for også de barna som kommer inn i
skigruppa fra neste sesong
- Videreutvikle toppsatsingstilbudet «Team Konnerud» for å tilrettelegge for Junior og Senior satsning i
egen klubb.
Trenere og oppmenn 2019/20
Skikretsen har i sesongen gjennomført trener I og II kurs. I tillegg til entusiastiske foreldre og foresatte
oppfordrer vi våre utøvere i 15+ til å ta slike kurs. Disse trenerne utgjør et kjærkomment tilskudd til vårt
store korps av foreldre i trenerrollen. Å utvikle egne trenere er avgjørende for å etablere en kultur som
reproduserer seg selv, og vi vil fortsette denne satsingen neste sesong.
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7) Valg:

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

Leder
Nestleder
Kommunikasjon
Økonomi
Marked
Anlegg & snøprod.
Arrangement

Valgkomite
- Leder
- Medlem

Ingunn Lysaker Norbom
Henrik Helmersmo
Eva-Lill Amundsen
Håvard Bøygard
Magne Killingstad
Kjell Petter Småge
Ståle Kihle

Frode Kollerud
Hans Ivar Laukli

På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
På valg
Ikke på valg

På valg
Ikke 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 21. mars 2019
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