Stokmarknes IL
Ski
Årsberetning styret 2014-2015
1. Styrets sammensetning
Navn
Pos
Bård Sørensen
Styreleder
Marte Glad Remen
Sekretær
Bård Larsen
Kasserer
Christian Vatndal
Vara
Håvard Myhra
Styremedlem
Glenn Lind
Styremedlem
Bjarne Hals
Vara
Roar Jørgensen
Valgkomite
Torleif Johansen
Valgkomite
Frank Hansen
Revisor
2. Medlemmer
Ved idrettsregistreingen 31.12.2014 hadde vi et medlemstall på 69. Dette var en kraftig nedgang
fra året før da vi hadde 157. Årsaken er utelukkende at vinteren 2014 ikke hadde snø og vi arrangerte
ingen onsdagsrenn. Deltakerne i onsdagsrenn er hovedmassen som vi bruker som grunnlag for
idrettsregistreringen. Som grunnlag for årets medlemstall brukte vi de som har deltatt i kretsrenn og
nasjonale renn, arrangementer og felles treninger.
Medlemstallet vil normalisere seg siden vi i vinter har hatt mere normale snøforhold og har arrangert
flere onsdagsrenn.
3. Styremøter
Det har vørt avholdt 8 styremøter
4. Arrangementer
Skigruppa har gjennomført følgende arrangementer:

Aug.14

Kretssamling Stokmarknes
sammen med Hadsel
Maraton

Sept 14

Kretssamling med Medkila
skilag

Okt 14

Ulvøyløpet

Ant.
Merknad
Deltakere
70
Her fikk vi besøk av Team Veidekke
NordNorge med trener Jostein Vinjerui i
spissen. Veldig nyttig samling. Hadsel
Maraton inngikk i samlingen hvor løperne
deltok i forskjellige distanser.
Et arrangement som krever mye av oss,
men som også gir mye tilbake
treningsmessig og sosialt. Vi har også
klart å få litt økonomi i arrangementet.
50
Tar med denne også. Medkila la sin
klubbsamling til oss og Hadsel-klubbene
ble invitert med. Medkila hadde regien og
vi hang på lasset. Også dette var en fin
samling med godt treningsutbytte.
Medkila har meldt at de kommer i år også.
Terrengløp som inngår i ulvøytrippelen.
Selve trippelen ble avlyst i og med at
ulvøyrennet ble avlyst.
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Jan 15

«Alsvågrennet»

0

Februar «Lødingenrennet»
15

50

Mars
15

Stokmarknesrennet

50

April
15

Ulvøyrennet

60+
200

Onsdagsrenn
8 stk + premieutdeling

210

Vi er medarrangør i dette løpet. Det ser ut
til at arrangementet «setter» seg.
Vi påtok oss og planla kretsrenn på vegne
av Alsvåg som ikke hadde snø i vinter.
Men vi måtte avlyse dette i siste liten pga
regn og lite snø.
Sone-/kretsrenn. Dobbelhelg. Dette var et
terminfestet skirenn som vi overtok fra
Lødingen som ikke hadde kapasitet til å
arrangere selv. Arrangementet gikk
knirkefritt.
Dette skulle egentlig være
sesongavslutning for kretsen med de to
siste rennene i Nordlandsccup. Pga. usikre
snøforhold i forkant måtte vi si i fra oss
NC til NNM . Nu fikk vi snø allikevel slik
at vi fikk arrangert ett renn. Også dette
gikk knirkefritt.
Her er vi medarrangør. Rennet ble først
utsatt pga dærlig værmelding på oppsatt
helg. Rennet ble flyttet til 2. påskedag.
Snøen holdt akkurat slik at løpte ble
gjennomført med veldig god deltakelse.
Løpet inngår i Ulvøytrippelen 2015
Til tross for litt ustabile snøforhold har vi
hatt stabile onsdager. Vi har klart å
gjennomføre 8 onsdagsrenn, dog ikke
klubbmesterskap.
Premieutdeling på tradisjonelt vis i aulaen
på vgs.

5. Sportslige forhold/Klubbmiljø
For sportslige resultater viser vises det til trenerne sine rapporter.
Når det gjelder klubbmiljø har vi avholdt 3 foreldremøter med variabelt oppmøte.
Vi har i år også arrangert felles tur til Kiruna som sesongavslutning. Dit dro vi 30 stk. stort og smått
og vi markerte oss godt.
6. Anlegg og utstyr
Løypenettet er uforandret. Det har ikke vært gjennomført grunnarbeid i løypene det siste året.
Rulleskikløypa er mye brukt av løpere fra hele distriktet. Vi har og hatt besøk av Team Veidekke NN
og Medkila Skilag som har «oppdaget» anlegget.
Hovedlaget har også kjøpt 4-hjuling som vi disponerer. Denne har vært nyttig ved lite snø og under
arrangementer.
Trakkemaskinen har gått i vinter, men ikke jevnt og trutt. Det har vært til dels mange feil som er av
garantimessig art, men irriterende allikevel. Feilene har skjedd på uheldige tidspunkter slik at vi ikke
har fått preprarert løyper slik vi har ønsket og det har vært litt murring bland mosjonister.
7. Forhold til Skikretsen
Vi har vært representert i Langrennskomiteen (LK) ved Marte Glad Remen. Det har vært en god del
arbeid, men nyttig å være litt «hands on» på det som skjer.
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Leder og sekretær var tilstede på fagmøte og kretsting i Bodø i april.
Marte gikk inn på en ny periode i LK.
8. Planer for framtiden
Som en del av Ulvøy-trippelen er vi medarrangør i Ulvøy-tråkket i juni og Ulvøy-løpet til høsten med
Ulvøy-rennet til slutt i vinter.
Pt planlegger vi samling i tilknytning til Hadsel Maraton i august.
For innkommende sesong har vi søkt om KM sprint og duatlon (NC56) og fikk dette tildelt på
gårdagens sonemøte19. og 20 februar . Vi har også søkt om et kretsrenn og en stafett og fått tildelt
dette 2. og 3 april.
I forhold til anlegget ønsker vi å utvide garasjen til trakkemaskinen slik at vi også kan ha 4-hjulingen
og sperremateriell lagret her. Vi arbeider også med å formalisere tomteforholdet rundt dette bygget
som det viser seg å aldri ha blitt formalisert ordentlig. Dette etter initiativ fra grunneier Bjarne Hals.
I løypenettet ønsker vi å få til en tilleggssløyfe øverst i Gledalen for å få en lengere stigning slik at
FIS-godkjenning kan komme på plass.
Vi har også en sak som har stått en stund som går på å utvikle anlegg for snøproduksjon. På
kretstinget ble vi oppfordret til å ta tak i dette.
Stokmarknes 9.6.2015
Bård Sørensen

