ÅSBYGDA I.L
SKIGRUPPA
ÅRSBERETNING
2018

ONSDAG 13. MARS 2019

Saksliste for årsmøte 13. MARS 2019
1. Åpning med godkjenning av innkalling.
2.
a)
Valg av møteleder,
b)
Valg av møtesekretær,
c)
Valg av to til å skrive under protokollen
d)
Godkjenning av sakslisten.
3. Årsberetning.
4. Regnskap og budsjett
5. Innkomne forslag.
6. Valg.
Formann:

Arne Magnus Hekne

på valg 2019

Nestleder:

Albert Dyresen

på valg 2019

Kasserer:

Wenche Løvsletten

på valg 2019

Sekretær:

Rita Bryhni

på valg 2020

Styremedlem:

Tor Andre` Hansen

på valg 2020

Styremedlem:

Stein Linholt

på valg 2019

Styremedlem:

Bjørn Holmen Skoglund

på valg 2020

Magne Hekne

på valg 2020

Bjørn Holmen

på valg 2020

Steinar Østerhagen

på valg 2019

Per Øyvind Hekne

på valg 2019

Ola Evensen

på valg 2020

Løypekomitéen:
Leder:
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ÅRSBERETNING ÅSBYGDA I.L.

SKIGRUPPA 2018

Styret har bestått av:
Formann:

Arne Magnus Hekne

Nestleder:

Albert Dyresen

Kasserer:

Wenche Løvsletten

Sekretær:

Rita Bryhni

Styremedlem:

Tor Andre` Hansen

Styremedlem:

Stein Linholt

Styremedlem:

Bjørn Holmen Skoglund

Komitéer og utvalg:
Løypekomitéen:
Leder:

Magne Hekne
Bjørn Holmen
Steinar Østerhagen
Per Øyvind Hekne
Ola Evensen

MØTER:
Det har blitt avholdt 4 protokollførte styremøter i 2018 i tillegg til årsmøtet.
Styret i skigruppa har i tillegg til møter god kommunikasjon gjennom e-post, telefon og messenger.
Skigruppa har også vært representert på hovedlaget sine møter, og sammen med fotballgruppa hatt
ansvar for å få på plass ny nettside.
Skigruppa og løypekomite er involvert i prosjekt rehabilitering av lysløype.
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ARRANGEMENT:
Det ble avholdt 12 klubbrenn i 2018. Alle klubbrennene ble avholdt oppe på Pruterud på søndager.
Dette på grunn av rehabilitering av lysløypa. Til sammen var det 69 ulike deltakere.
En stor takk til alle som hjalp til under disse klubbrennene.
Premieutdelingen ble avholdt på skolen 13.4.18.
Knavelbergrennet 2018 ble avholdt den 10. februar, med 31 fullførte deltagere.
Åsbygda IL hadde 4 deltakere på Birkebeinerrennet 2018.

TRENING:
Vinteren 2017/18 ble det ikke avholdt noe egen skitrening i Åsbygda. Treningstilbudet som ble gitt
var i samarbeid med Vallset IL, og noen Åsbygdinger var med på trening. Høsten 2018 inviterte vi til
felles trening for Åsbygda og Vallset i vår nyrestaurerte lysløype. Det var til sammen ca. 25 barn og
unge på denne treningen. I etterkant er det ingen fra Åsbygda som har vært med på treninger i
Vallset. Den eldste gruppa i Vallset har benyttet den nye lysløypa flere ganger i løpet av høsten.
Vi mener at alle er tjent med et større treningsmiljø, med flere barn i samme alder. Det er få
Åsbygdinger som har benyttet seg av muligheten med å trene med Vallset, men de som har vært der
melder at dette er et bra tilbud. Vi vil for 2019 se på hva som må til for å få med flere Åsbygdinger på
skitrening igjen. Antakelig må det til et eget tilbud i Åsbygda.
For barna fra fem til åtte år har det vært aktivitetstilbud gjennom idrettsskolen en gang i uka.

LØYPER OG LØYPEKJØRING
Det ble kjørt løyper i allmenninga fra begynnelsen av desember 2017 og frem til og med påske 2018.
Det var begrenset med løyper i lysløypetrassen vinteren 2018 grunnet restaurering, men det var like
fullt et tilbud. Knavelbergstraseen ble kjørt hele vinteren 2018.
Alle våre løyper ble ryddet før sesongen. Vanlig vellikehold er blitt utført, samt noe planering ved
Maurberget.

PRUTERUD
Skihytta på Pruterud har vært åpen 14 helger (29 salgsdager) i 2018. Sekretæren har hatt ansvar for
dugnadslistene og det har vært 31 ulike kaféverter på disse helgene.
Salget på Pruterud var 67 000 i 2018 kr.
Sommeren 2018 ble alle hus på Pruterud vasket utvendig og beiset. Toalettet ble tømt.
Høsten 2018 ble Pruterud klargjort for vinteren.
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Vi startet opp igjen med åpen kafe` på Pruterud 28, 29 og 30 desember 2019, og hadde tre godt
besøkte romjulsdager.

EKSTERNE DUGNADERS
kigruppa var med på varetellings dugnad på Coop OBS 1.1.18.

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT TIL SKISESONGEN 2018, OG EN SÆRSKILT TAKK TIL MARIT
JOHANSEN FOR ALT ARBEID KNYTTET TIL PRUTERUD OG AVVIKLING AV KLUBBRENN.

10.03.2018, Styret i skigruppa i Åsbygda IL.
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