Årsberetning 2015
Klæbu IL Ski

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Sportslig leder 12-16

Tore Vollset

Sportslig leder 8-11
Kasserer
Sekretær
Idrettsskole ans.
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Dugnadsansvarlig

Ivar Sjøli
Monica Dybvaag
Per Stig Solbakken
Torstein Sundset
Thomas Leer
May Helen Dahlstrø
Oddmund Aarø

Valgkomité

Eskild Bjørklimark

Fra 10.05.15
May Helen Dahlstrø
Jarle Haugness
Eskild Bjørklimark
(alle årsklasser)
-Monica Dybvaag
Ingvild Harr Lian
-Per Stig Solbakken
Torstein Sundset
Oddmund Aarø
Ivar Sjøli

Jørn Erik Berg og Tor Arne Devle

Andre hovedoppgaver er ivaretatt av:
Påmeldingskontakt

Ronny Johansen

Trenere i Idrettsskolen

Torstein Sundset / Ivar Sjøli
Fra oppstart på høsten overtok Frode Sundal
hovedansvaret i samarbeid med Dag Ivar Hovdal

Trenere G/J 2003-2005

Torstein Sundset og Ivar Sjøli

Trener G/J 2001-2002

Jarle Haugness

Trenere G/J 2000-1998

Eskild Bjørklimark
Fra august ble G 2000 med i et treningsarbeid med
Flå IL, Nidelv IL og Bratsberg IL.
Juniorløperne har treningsoppfølging via Heimdal vgs

Oppmann junior/senior

Tore Vollset.

Ansvarlig for løypekjørere

Jan Egil Tillereggen

Web-ansvarlig hjemmeside

Ronny Johansen, og fra mai Jarle Haugness

Trening / sesongforberedelser
Gruppe Idrettsskolen hadde faste treninger på torsdager frem til våren.
De fleste deltok på poengrenn og enkelte utøvere var også med på lokale renn i
kretsen. Oppstart på høsten var 22. oktober og torsdager ble videreført som
treningsdag.
Gruppe 2005 gikk fra mai over fra idrettsskole til ordinær treningsgruppe.
Gruppe 2005-1996 besto pr mai av 25 aktive utøvere. I tillegg hadde vi 1 seniorløper.
Se sportslig rapport for utfyllende opplysninger.
Første barmarksamling ble arrangert på Gjenvollhytta i september med bra deltakelse.
Varierte aktiviteter og fokus på det sosiale.
Klæbu IL Ski arrangerte et løp i terrengløpskarusellen i oktober. Dette er et samarbeid
med flere klubber i Trondheimsregionen.
Snøsamling ble arrangert i starten av desember i Bruksvallarna i Sverige.
Vår seniorløper Erik Telebond gikk for Team NTNUI sesongen 2014/2015, og gikk over
til Team Veidekke Trøndelag fra mai 2015.

Styrets arbeid
Det er avholdt 9 styremøter i løpet av året. I tillegg flere planleggings- og
evalueringsmøter i forbindelse med avdelingens arrangementer, Klæbu skifestival og
Vassfjellet rundt. Styret har laget et årshjul / aktivitetskalender som ivaretar alle
oppgaver som skal gjennomføres i løpet av året. Denne har løpende vært gjennomgått
på styremøter med hensyn til oppfølging av oppgaver og fordeling av ansvar.

Arrangementer
Skiavdelinga har gjennomført følgende arrangementer i løpet av året:
 Klæbu skifestival (ST-cup sprint fristil KM) inkl Nordmarka Rundt
 Poengrenn
 Klubbmesterskap
 Premieutdeling poengrenn i Kulturhuset
 Salg i Klæbuhallen 17. mai
 Vassfjellet Rundt
 Barmarksamling
 Terrengløpskarusell
 Skisamling

Økonomi
Resultatet for 2015 er et underskudd på kr 140.226. Korrigert for tilbakeføringen av
gaven fra Knertenstiftelsen på kr 256.638 til andre avdelinger er det et overskudd på kr
116.412 knyttet til driften av avdelingen. Til tross for at vi ikke har fått jobbet godt nok
med å øke sponsorinntektene til avdelingen har vi hatt betydelig høyere inntekter enn
2014 som følge av gjennomføringen av ST-cup renn, bra deltakelse på Nordmarka
rundt og Vassfjellet rundt. Vi arrangerte også en salgsdugnad høsten 2015 som ga
gode inntekter i tillegg til at vi hadde salget i Klæbuhallen 17. mai og at vi fikk
gjennomført flere poengrenn og avholdt avslutning med kiosksalg og premieutdeling.
Med flere juniorer opp og at det nå vil bli 6 juniorer og 2 seniorer i gruppa fra sesongen
2016/2017 vil det kreve at kostnadsnivået tilpasses inntektene med hensyn til lavere
støtte pr løper dersom vi ikke klarer å kompensere med økte inntekter.

Inntektskilder:











Hovedsponsor Klæbu Sparebank
Klæbu skifestival, poengrenn og klubbmesterskap
NSF lotteri
Kulturmidler fra kommunen
Salg 17. mai i Klæbuhallen
Kafédrift på Gjenvollhytta
Salgsdugnad kaker/kjeks
Tippemidler
Vassfjellet Rundt
Andre sponsorer i forbindelse med våre arrangementer

Nærmiljøanlegg
Utbedring og vedlikehold av lysløypa med tilhørende bygninger fortsetter. Og det ble
som vanlig gjennomført høstdugnad i lysløypa med blant annet oppsett av nye i start/
mål området og rydding av traseen.

Deltagelse
Klubbens egne poengrenn fikk en meget dårlig sesong pga dårlige snøforhold, men vi
fikk gjennomført totalt tre renn ved noe flytting til Gjenvollhytta. Klubbmesterskapet ble
avholdt ved Gjenvollhytta.
Klubben har utøvere som deltar på sonerenn, kretsrenn, nasjonale renn og
internasjonale renn.
Oppslutningen blant «turrenn gruppa» i Klæbu ski i 2015 var også stor. Vi hadde mange
utøvere som stilte i Norge og i utlandet på turrenn.

Vi har hatt som mål å få flere involvert i mer av avdelingens aktiviteter, dette vil vi
fortsatt jobbe med framover. Vi er avhengig av mange bidragsytere for å opprettholde
og videreutvikle vårt aktivitetsnivå.
Styret vil takke alle løpere, trenere, foreldre, løypemannskaper og sponsorer.
Og en stor takk til alle frivillige som har stilt opp på våre arrangement gjennom året.

Klæbu 04.02.16
Styret i Klæbu IL, ski
Ingvild Harr Lian
Sekretær

