Årsmelding 2017 – Tynset IF ski (kort versjon)
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sp.leder ski:
Sp.leder skiskyting:
Styremedlem:
Aktives/yngres repr:

Geir Schjølberg
Marte Kvittum Tangen
Randi M. Rugsveen
Elisabeth Espeland
Sissel Bolstad
Roar Vang
Kine Storås

Anleggskomite: Ken Olav Phillips (leder), Ola Utgaard, Torger Høsøien
Valgkomite:
Tove Strømsøyen (leder), Hege Mærk, Bjørn Moen
Aktivitet
Antall påmeldt utøvere treninger langrenn (sesongen 17/18, 9 år og eldre): 59 stk
Antall påmeldt utøvere treninger skiskyting (sesongen 17/18, 10 år og eldre): 28 stk
Antall deltakere på lysløyperenn (sesongen 17/18): 82 stk 0-10 år, 46 stk 11 år og eldre
Dette er ca samme antall som sesongen 16/17.
TIF-løpere har tatt medaljer i både Hovedlandsrenn skiskyting (2017) og jr-NM skiskyting (2017 og 2018),
og for sesongen 2017/2018 gjenstår i skrivende stund fortsatt flere større renn.
Arrangement
Lysløyperenn er som vanlig arrangert gjennom hele sesongen, og klubbmesterskap i både langrenn og
skiskyting mot slutten av sesongen (gjelder både sesongen 16/17 og 17/18).
Begge sesonger har det også vært arrangert Sjusjøcup/kretsrenn i langrenn på Savalen, mens kretsrenn i
skiskyting dessverre ble avlyst pga kulde begge sesonger.
Rulleskirenn i både langrenn og skiskyting ble arrangert i nytt anlegg høsten 2017.
Anlegg
Vårt nye skiskytter- og rulleskianlegg ble åpnet høsten 2017 (byggetrinn 1), og vi er veldig fornøyd med det
flotte anlegget. Anlegget byr på bedre og tryggere fasiliteter for trening for barn/ungdom både sommer og
vinter. Byggetrinn 2 av rulleskianlegget (tilførselsløype) ble påstartet før jul 2017, og ferdigstilles høsten
2018.
Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 80.142, inkludert kr 44.387 i mva-kompensasjon for tidligere
utbygging av varmestua. Ordinær drift har dermed et reelt overskudd på kr 35.755. Gruppa har en sunn og
god drift, og likviditeten er god.
De største driftsutgiftene for gruppa er drift av lysløypa (vedlikehold, strøm, løypekjøring) og
reiseutgifter/startkontingenter. I tillegg til sponsorinntekter og kiosksalg er reiselotteriet den største
inntektskilden til gruppa.
Utbyggingen av skiskytter- og rulleskianlegget er ikke en del av dette resultatregnskapet, da dette er
balanseført. Budsjettet for prosjektet (inkl byggetrinn 2) viser at hele anlegget skal være gjeldfritt når mvakompensasjon og spillemidler er utbetalt.
Generelt
Skigruppa har mange dyktige tillitsvalgte/ledere/trenere og funksjonærer som bidrar med stor
arbeidsinnsats. Uten den dugnadsånden hadde vi ikke kunne drevet på det nivået vi er i dag. Takk til alle
som har støttet opp om TIF ski i året som har gått. En spesiell takk til våre sponsorer Tolga Os Sparebank,
SpareBank 1 Østlandet, Alvdal Tynset sport, Kiwi, Cubus, Byggmaker og Mobilgrus for det økonomiske
tilskuddet.
Tynset, 26.02.18
___________________
Geir Schjølberg

___________________ __________________ _____________________
Marte Kvittum Tangen Randi Marie Rugsveen Elisabeth Espeland

___________________
Sissel Bolstad

__________________
Roar Vang

__________________
Kine Storås

ÅRSMELDING
2017-2018
Tynset idrettsforening – Ski

ORGANISASJON
Styret:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sportslig leder ski:
Sportslig leder skiskyting:
Styremedlem:
Aktives/yngres repr:

Geir Schjølberg
Marte Kvittum Tangen
Randi M. Rugsveen
Elisabeth Espeland
Sissel Bolstad
Roar Vang
Kine Storås

Løype/anleggsutvalg:

Ken Olav Phillips (leder)
Ola Utgård
Torger Høsøien

Valgkomite:

Tove Røsbak Strømsøyen (leder)
Hege Mærk
Bjørn Moen

Det er denne sesongen avholdt seks styremøter.

EGNE ARRANGEMENTER
Det er pr 26.februar avholdt i alt seks lysløyperenn, samt at det er planlagt fire renn (inkl klubbmesterskap)
til i løpet av mars/april. To lysløyperenn har blitt avlyst pga kulde. På de seks første rennene har totalt 128
stykker deltatt på ett eller flere lysløyperenn (133 stk sesongen før). Av disse er 82 fra 0-10 år (84
sesongen før) og 46 stk over 11 år (49 året før). Totalt antall deltakere har variert fra 71 til 87 (58 til 93 året
før). I tillegg til dette har det vært med ca 20 stk fra andre klubber på ett eller flere renn.


Klubbmesterskap langrenn skal arrangeres 4.april. Det er ordinært lysløyperenn for de under 11 år
denne kvelden.



Klubbmesterskap skiskyting skal arrangeres 11.april.



Den tradisjonelle måneskinnsturen skal arrangeres onsdag 28.februar.



Søndag 14.januar arrangerte vi Savalenrennet på Savalen Skiarena, med 77 deltakere.



NØK-cup i skiskyting skulle arrangeres på Haverslia skistadion lørdag 20.januar, men ble flyttet til
Vingelen (med Vingelen IL som arrangør) pga kulde.



På vårt nye rulleskianlegg arrangerte vi i høst rulleskirenn i både langrenn (samtidig med offisiell
åpning) og skiskyting, begge med ca 50 deltakere fra regionen.



NØK Skistua Opp («skistuetesten») er arrangert en gang på våren og to ganger høsten 2017.



Idrettsskole langrenn for 1. og 3. trinn ble arrangert i uke 3-7, og idrettsskole skiskyting for 3. trinn blir
arrangert i uke 9-12.



Avslutningskveld med premieutdeling for sesongen planlegges avholdt 18.april i Tronsalen på NØVGS.

TRENINGER
Skiskyting
På tirsdager har det vært fellestreninger i skiskyting, i vårt nye anlegg i Haverslia. På disse
treningene er det kombinert løping/ski sammen med skytingen, med mest vekt på den
skytetekniske delen. De fleste løperne har i tillegg vært med på langrennstreningene. Denne
sesongen har det vært to treningsgrupper.
Det har vært 27 løpere i alderen 10-20 år som har vært med på fellestreningene. Den ene gruppen
har bestått av utøvere fra 10-12 år og den andre gruppen har hatt løpere fra 13-20 år. Vi senket
foran denne sesongen aldersgrensen for å være med på skiskyttertreninger fra 11 til 10 år
(4.klasse), noe vi mener har vært vellykket. Totalt var det 12 nybegynnere på skiskyting i år, og vi
fikk derfor godkjent disse treningene som skiskytterskole av NSSF.

Trenere for disse gruppene har vært Sigbjørn Nygård, med støtte fra elever fra idrettsfag ved
NØVGS. I tillegg har foreldregruppa bidratt med alt i fra praktisk rigging, lade magasin og til å bidra
til det positive og sosiale miljøet.
I tillegg til løperne som deltar på fellestreningene har Tynset en seniorløper som har hatt daglig
tilhold utenfor Tynset.
Diagrammet under viser antall aktive på treningsgruppene i skiskyting fordelt på alder.
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Langrenn
Også for langrenn senket vi i år nedre alder for å delta på treninger med ett år, til 9 år (3.trinn). Tilsvarede
som for skiskyting så har dette også for langrenn vært en positiv endring.
Treningsgruppa har vært inndelt i tre hovedgrupper:
9-12 år:
Det har vært en gjeng på inntil 35 unger som har trent hver mandag fra høstferien. Dette er ca samme antall
som de to siste sesongene. Elisabeth Espeland, Elin Mikkelsen, Hege Mærk og Ragnhild Hoston har vært
trenere. Fra starten av november har det vært fine og stabile skiforhold. Treningene har vært variert med
mange lekbaserte øvelser. Kveldsmat en gang i måneden etter treningene har vært veldig populært. Mange
fra treningsgruppa har deltatt på lysløyperenn og lokale skirenn.
13-16 år:
Startet med treninger ved skolestart og trent felles 2-3 ganger i uka. Enkelte treninger har også denne
sesongen vært felles med Tolga. I høstsesongen leide vi Tynsethallen en kveld pr uke slik at det ble
mulighet for å trene spenst /styrke (og mye ballspill) en gang i uka. Trenere har vært Ove Feragen, Sissel
Bolstad og Geir Schjølberg. 15 TIF-løpere har deltatt på disse treningene, og treningsoppmøtet har vært
bra. Positivt med kveldsmat etter noen treninger.
Junior:
Torgeir Mikkelsen har ledet denne gruppa. Denne gruppas treninger er tilpasset opplegget ved NØVGS, og
det er også gjennomført felles staketester og skistuetester med skola. 9 løpere har tilhørt denne gruppa.
Diagrammet under viser antall aktive på treningsgruppene i langrenn fordelt på alder:
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SAMLINGER


I september deltok mellom 60 og 70 barn/ungdommer og voksne på miljøsamling i Ramundberget i
Sverige. Dette var tiende året TIF ski arrangerte denne høstsamlingen. Dette ble som vanlig en sosial
familietur med mye god trening, lek og moro. Det var 2 treningsøkter lørdag med felles middag om
kvelden. Søndag var det langtur i ulikt tempo.



Det ble gjennomført to dagsamlinger på Savalen i høstsesongen, begge på barmark. Savalen fjellhotell
sponset bading og lunsj.



Vi har hatt med fem løpere i fra 13-16 år på samlinger i regi av Nord-Østerdal skiskytterkrets, og tre
løpere 15-16 år har deltatt på åpne Young Star-samlinger. Det er seks juniorløper som har tilhørt Team
Slettum Bil.



Tre av langrennsløperne mellom 13 og 16 år har deltatt på åpne samlinger med Hedmark skikrets, og
det var også noen løpere som var med Tolga på snøsamling i Bruksvallarna.

INFORMASJON
Gruppa ønsker i størst mulig grad å bruke www.tynsetidrett.no som informasjonskanal. Målsettingen har
vært at all nødvendig informasjon for utøvere og foreldre skal være tilgjengelig på hjemmesiden. De siste
årene har vi også med godt hell benyttet en Facebookside for informasjon. Informasjonsfolder over fire A5sider som informerte om treningstilbud og lysløyperenn ble delt ut på skoler. Hjemmesiden er forsøkt
oppdatert med resultater og nyheter gjennom sesongen.

SPORTSLIGE RESULTATER
Også denne sesongen har Tynsetløpere oppnådd resultater på meget høyt nivå, med blant annet medaljer
både individuelt (Gaute) og på stafett (Guri og Gaute) i jr-NM i skiskyting. Mye av sesongen gjenstår fortsatt
når dette skrives, blant annet hovedlandsrenn langrenn/skiskyting og jr-NM langrenn.

ØKONOMI
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 80.142, inkludert kr 44.387 i mva-kompensasjon for
utbygging av varmestua. Ordinær drift har dermed et reelt overskudd på kr 35.755. Gruppa har en sunn og
god drift, og likviditeten er god.
De største driftsutgiftene for gruppa er drift av lysløypa (vedlikehold, strøm, løypekjøring) og
reiseutgifter/startkontingenter. I tillegg til sponsorinntekter og kiosksalg er reiselotteriet den største
inntektskilden til gruppa.

Utbyggingen av skiskytter- og rulleskianlegget er ikke en del av dette resultatregnskapet, da dette er
balanseført. Budsjettet for byggetrinn 2 viser at hele rulleskianlegget skal være gjeldfritt når mvakompensasjon og spillemidler er utbetalt.

GENERELT
Gruppa kan se tilbake på nok en sesong med høy aktivitet, både sportslig og på anleggsfronten.
Vi har hatt gode og stabile snøforhold fra starten av november, og har heller ikke vært plaget av lange
kuldeperioder. Dette betyr at løperne har fått trent godt, noe som har resultert i mange fine skiopplevelser
og gode resultater for de eldre løperne.
Gruppa har i flere år hatt fokus på bredde og det er derfor fint å se at vi fortsatt har med oss mange utøvere
i de ulike treningsgruppene. Spesielt gledelig er det å se rekrutteringen blant de yngre jentene! Antall yngre
deltakere på lysløyperenn (under 10 år) har imidlertid gått noe ned de siste årene. Vi mener dette
hovedsakelig skyldes de mange fritidstilbudene på Tynset, der blant annet både gym&turn og svømming
har tilbud til de yngste på onsdagene.
Byggetrinn 1 av rulleskianlegg/skiskytteranlegg ble fullført høsten 2017, og vi er meget godt fornøyd med
det nye anlegget. Byggetrinn 2 (tilførselsløype) er også påstartet, og planlegges fullført høsten 2018. Dette
vil bli et betydelig løft av våre treningsfasiliteter, ikke minst når det gjelder sikkerhet og mulighet til å tilby
rulleskitrening/-lek for de yngre utøverne.
Gruppa har mange dyktige tillitsvalgte/ledere/trenere og funksjonærer som bidrar med stor arbeidsinnsats.
Uten den dugnadsånden hadde vi ikke kunne drevet på det nivået vi er i dag. Takk til alle som har støttet
opp om TIF ski i året som har gått. En spesiell takk til våre sponsorer Tolga Os Sparebank, SpareBank 1
Østlandet, Alvdal Tynset sport, Kiwi, Cubus, Byggmaker og Mobilgrus for det økonomiske tilskuddet.

Tynset 26.02.2018
Styret i TIF Ski

___________________
Geir Schjølberg

___________________ __________________ _____________________
Marte Kvittum Tangen Randi Marie Rugsveen Elisabeth Espeland

___________________
Sissel Bolstad

__________________
Roar Vang

__________________
Kine Storås

