Stokmarknes IL
Ski
Årsberetning styret 2015-2016
1. Styrets sammensetning
Navn
Bård Sørensen
Marte Glad Remen
Rune Johansen
Ann Mari Løveng
Håvard Myhra
Glenn Lind
Bjarne Hals
Roar Jørgensen
Torleif Johansen
Frank Hansen

Pos
Styreleder
Sekretær
Kasserer
Vara
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Valgkomite
Valgkomite
Revisor

2. Medlemmer
Ved idrettsregistreingen 30.4.2016 hadde vi et medlemstall på 306 med følgende fordeling.

Dette var en kraftig opp fra året før da vi hadde bare 69. Tallene baserer seg på deltakerne i
onsdagsrennene. Vi anser dette som normalt antall. Styret har drøftet og bestemt at vi skal over på
digital registrering av medlemmer enten via Sparebanken sitt system eller via Klubbadmin.
3. Styremøter
Det har vørt avholdt 8 styremøter og behandlet en rekke saker. I tillegg har vi hatt særmøter i
forbindelse med arrangementer.
4. Arrangementer
Skigruppa har gjennomført følgende arrangementer:
dato

arrangement

Juni
.15

Ulvøytråkket

Aug.15

Kretssamling Stokmarknes
sammen med Hadsel
Maraton

Ant.
Merknad
Deltakere
Terrengsykkelritt som inngår i
ulvøytrippelen. Vi er medarrangør i dette
løpet. Det ser ut til at arrangementet
«setter» seg. Men vi sliter med å få
allmuen interessert.
40
Vi søkte å få besøk av Team Veidekke i år
også uten respons. Vi leide i stedet inn
Jostein Vinjerui som nå var i annen jobb.
Veldig nyttig samling i år også.
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dato

arrangement

Okt. 15

Klubbsamling med
Medkila skilag

Okt 14

Ulvøyløpet

Jan 16

Diverse testrenn

Feb 16

KM sprint og duatlon

Mars16

Ulvøyrennet

Vinter
2016

Onsdagsrenn
6 stk + premieutdeling

Ant.
Merknad
Deltakere
Hadsel Maraton inngikk i samlingen hvor
løperne deltok i forskjellige distanser.
Men vi registrerer at deltakelsen er liten
fra resten av fylket og vi har derfor ikke
særlig lyst til å påta oss samlingen videre
framover.
Det er et arrangement som krever mye av
oss, men som også gir mye tilbake
treningsmessig og sosialt.
Økonomisk går arrangementet i balanse.
50
Tar med denne i år 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.
Terrengløp som inngår i ulvøytrippelen.
Vi er medarrangør i dette løpet. Det ser ut
til at arrangementet «setter» seg.
30
I januar var det lite snø i distriktet og vi
laget 3 testrenn ved båtvannet sammen
med Melbo IL.
100x2
Vi fikk endelig et KM lagt til slutten av
februar og vi fikk greie forhold.
Arrangementene fikk vi godt til etter å ha
øvet en god del i fbm onsdagsrenn.
Den store skuffelsen var deltakelsen. Det
kom bare ca 100 løpere mot forventet 200.
40+
Her er vi medarrangør. Rennet gikk som
290
terminfestet med ny samlet deltakerrekord.
Høvelig gode forhold og fint vær og gode
tilbakemeldinger.
Løpet inngår i Ulvøytrippelen 2016
300
Til tross for litt ustabile snøforhold har vi
hatt stabile onsdager som i fjor. Vi har
klart å gjennomføre 6 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 2 foreldremøter med variabelt oppmøte.
Vi har også hatt ett smørekurs for damer ved Marte. Her var ca 15 deltakere.
Vi har i år også arrangert felles tur til Kiruna som sesongavslutning. I år kolliderte det med annet
arrangement slik at vår trupp ble litt redusert. Dit dro 4 biler, med 7 løpere og vi markerte oss godt.
6. Anlegg og utstyr
Til KM ble det laget ny sprint trasse opp mot Tomblebo. Denne fikk vi brukt i arrangementet og viste
seg som et fint komplement til løypene som vi har. Det har ikke vært gjennomført grunnarbeid i
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løypene det siste året annet enn kantslått.
Rulleskiløypa er enda mye brukt av løpere fra hele distriktet.
Til 4-hjulingen er det anskaffet slåmaskin og det er bestilt kostemaskin også. Dette er effektuert av
hovedlaget.
Så fikk vi stor feil på tråkkemaskinen. Dette medførte i korte trekk til at vi måtte kjøpe ny maskin.
Dette kom relativt raskt i stand og vi fikk ny maskin i løpet av en måneds tid. For å få dette til måtte
vi låne kr 400 000,- av hovedlaget. Et lån som betyr en ekstra dugnadsbelastning i de neste 3-4 årene.
De nye maskinen ble kjørt en god del timer på senvinteren og i påsken og vi håper nå at ny maskin vil
fungere tilfredsstillende i mange år fram over. KjøreGjengen er stabil og har tatt inn Harry Trones
som ny kjører og mekaniker.
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.
Det har ikke vært kretsting i år. (Arrangeres annet hvert år). Ei heller fagmøte. Marte blir ikke med på
en ny periode i LK.
8. Dugnader
Av inntektsdugnader har vi gjennomført:
2 sjauedugnader på tak; Lorentzengården og Avinor.
1 girorunde til tråkkemaskinen.
Salg av dopapir øremerket Kirunaturen.
9. Planer for framtiden
Sportslige planer.
Av arrangementer er vi medarrangør i Ulvøy-trippelen.
Angående samlinger har vi sagt ifra oss kretsamlingen og ønsker heller å arrangere sonesamlinger
som dekker Lofoten og Vesterålen. Dette er under planlegging.
Vi vil delta som hjelpere i Hadsel Maraton.
For innkommende sesong har vi søkt om kretsrenn sprint og et kretsrenn. Disse er ikke tildelt enda.
På anleggs siden har vi følgende planer:
Utvidelse garasje tråkkemaskin
For å få plass til ZTV og sperremateriell.

Ekstra bakke i 5km i Gledalen for fisgodkjenning.
Snøproduksjon

Dette er planlagt.
Finansiering gitt gjennom hovedlaget.
Tomteforhold mangler formalisering, men
avtaler er i boks.
Saken ha stått i bero.
Saken ha stått i bero.

Stokmarknes 31.5.2016
Bård Sørensen
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