Årsberetning IL Bever’n 2017
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1. IL Bever’n
Styrets sammensetning
Leder: Tomas Steiro
Nestleder: Erik Trømborg
Styremedlemmer og varamedlemmer: Rune Bæver, Marita Gudmundsen, Nils-Erich Sommer
Mathiesen, Roar Oksås, Gunnar Larsen og Christel Næss Østby
Valgkomité: Lars-Ole Aamot og Geir Myrvollen
Revisorer: Roger Moe
Styrets arbeid
Det er gjennomført 9 styremøter i 2016.
Det har vært forskjellige utfordringer som det har vært jobbet med. Det nevnes at det har blitt gjort
endel vedlikehold. Deriblant ny flaggstang er satt opp, ytterdøra er byttet og lokalet er blitt malt. Det
er gjort en stor innsats for å rydde og rengjøre lokalet. Det er gravd ned ledning til skyteskive og gjort
forsterkninger inni container som holder brua oppe. Det er også startet planlegging av oppgradering
av kjøkkenet, og priser er innhentet. Ny hjemmeside er kommet på plass og det er ryddet i gamle
epostadresser. Noe vedlikehold på tråkkemaskinen er også utført.
Et av hovedfokuset denne sesongen har vært og jobbet med utbedring og rydding av løyper og
samarbeidet med grunneiere. Kommunen har informert om kulturanleggsplanen som skal revideres
mot slutten av 2017. Det har i den forbindelse blitt gjennomført et åpent møte for grunneiere. Mot
slutten av året ga styret innspill til kommunens kulturanleggsplan.
Det er jobbet med en løsning for å kunne ta betalt med en elektronisk løsning (mCash/Vipps). En
løsning for dette vil være på plass tidlig i 2017.
Det jobbes kontinuerlig med politiattester og holde disse listene oppdaterte. Det tar fortsatt endel
tid fra politiets side.
Antall medlemmer pr 31.12.2016 i IL Bever’n var totalt 421 stk.
Regnskapsfører Gunnar Larsen fortjener en stor takk for den innsatsen han gjør
for Bever’n.
Takk til generalsponspor Kongsberg Gruppen. Takk til sølvsponsorer BMO Entreprenør og GKN
Aerospace. Takk til bronsesponsor Carlsen Fritzøe Stiltre.
Kongsberg 20.03.2017

Tomas Steiro / Christel Næss Østby
Leder / Sekretær
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1.1.

Skiskyttergruppa
Årsmelding 2016/2017

Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017.

Side 4 av 16

Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen
2016/2017. Regnskap og budsjett følger kalenderårene.

Styrets sammensetning sesongen 2016/2017
Leder: Erik Trømborg
Nestleder: Stian Antonsen
Kasserer: Egil Kjørsvik
Sekretær: Bernhard Hallingstad
Styremedlem: Arild Larsen
Valgkomite: Hilde Moholt og Guri N. Kragh

Aktiviteter 2016/2017
Administrasjon og anlegg
Styret har avholdt 5 styremøter i sesongen 2016/2017. Det er utarbeidet en sportsplan for perioden
2017-2020 som har vært på høring hos medlemmene.
Skiskytteranlegget er i god stand. I 2016 er det koblet permanent strøm til skytebanen slik at lys og
elektroniske skiver kan brukes uten å slå på flomlyset på stadion. Skytebanen er utvidet med to
skiver.
IL Bever’n disponerer nå 6 kikkerter. Vi eier også 5 Anschütz 64 rekruttrifler hvorav en links. Alle
våpnene er utleid til rekrutter. Skiskyttergruppa har også et smøretelt. Vi har også 8 stk laservåpen
med tilbehør.
Skiskyttergruppa har hatt mange snøproduksjonsvakter på Stevningsmogen i november/desember
for å få gode treningsforhold i en relativt snøfattig vinter.
Rolf Kragh har hatt ansvaret for vedlikeholdet av standplass denne sesongen.
Jørg Luchsinger har stått for innkjøp og videresalg av skudd.
Bjørn Haavengen har vært mannskapskoordinator for renn.
Erik Trømborg har vært nestleder i hovedstyret i IL Bever’n.

Arrangementer
Vi har hatt to løp i Numedalskarusellen på Stevningsmogen i samarbeid med Svene og med god
deltagelse.
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Sparebank1 cup ble avviklet lørdag 7.1 (KM normal) og søndag 8.1 (KM stafett) 2017 på
Stevningsmogen med i underkant av 300 deltagere pr dag.
Klubbmesterskapet er planlagt arrangert 16. mars.
Vi arrangerte skiskytterskole høsten 2016 med 9 deltagere

Trening og team
Skiskyttergruppa har 45 aktive utøvere.
Utøverne har vært delt inn i 2 treningsgrupper med 13-14 utøvere i hver gruppe. Trenere har vært
Kjetil Hostvedt, Erik Trømborg og Reidar Aasbø (yngste gruppe), Stian Antonsen, Bernhard
Hallingstad, Arild Larsen og Egil Kjørsvik (eldste gruppe). Eldste gruppe har hatt en ukentlig trening
med Svene på Stevningsmogen
Skiskyttergruppa har et godt samarbeid med langrennsgruppa i IL Bever’n og de fleste løperne deltar
aktivt på langrennstreninger.
Vinteren 2017 har vært preget av lite snø. Stor innsats med snøproduksjon på Svene har gitt gode
treningsmuligheter fra ca 1. desember og ut sesongen.
De fleste av løperne fra 13-16 år har deltatt på åpne samlinger i regi av kretsen. Siri Moholt og
Anders Brekke Nilsen har deltatt på Team Skiguard i Buskerud. Ane Einbu Baugerød går på NTGLillehammer og Sigurd Trømborg på Sirdal. Ingvild T. Andersen, Rikke Hjelseth Larsen, Kristian
Aandahl, Henrik Andre Larsen, Emil Andre Breivik og Bror Eskil Heiret er med i Team Kongsberg.
Henrik Sagosen Smeby er i Team Holmenkollen. Erlend Øvereng Bjøntegaard er på elitelandslaget.

Resultater 2016/2017
Skiskyttergruppas om lag 45 aktive løpere. Hovedresultater vises i vedlegg 1 (fullføres etter at
sesongen er avsluttet).

Økonomi
I 2016 var våre inntekter på kr 104 011. Overføringer fra hovedlaget var på kr 95 000. Inntekt fra
Sparebank 1 Cup ble ikke regnskapsført i 2016, men kommer i 2017. Dette skyldes litt for sen
avslutning av regnskapet for rennet.
Totale utgifter for 2016 var på 158 625. De store postene er her startkontigenter på kr 74 480,-, og
støtte til aktive utøvere over 15 år på kr 49 000,-. Det ble også gjort innkjøp av ny kikkert til kr
14 900,- samt Bevern flagg til kr 6 800,-.
Dette førte til et negativt resultat på kr -54 614,- og saldo på konto ble redusert med tilsvarende sum
og endte 31.12.2016 på kr 67 382,-.
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Styret vil takke trenere og foresatte for god innsats i forbindelse med treninger, renn og dugnader. Vi
vil videre takke Bever’n hovedsponsorer Kongsberg Gruppen, samt de øvrige sponsorne at BMO
entpreprenør, GKN Aerospace og Carslon Fritzøe for støtten i 2016.

2. mars 2017,

For styret i IL Bever’n, skiskyttergruppa
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VEDLEGG 1. RESULTATER SESONGEN 2016/2017
Sparebank1-cup sammenlagt:

KM:

ØM:

Kvalfoss-sprinten:

HL:

Bendit Liatoppen:

Statkraft junior cup:

DNB-cup senior:

NM Rulleski

Jr NM:

NM senior:

IBU-cup:

World Cup:
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1.2.

Langrenn
Årsmelding 2016/2017

Økonomi og regnskap
IL Bevern Langrenn har for regnskapsåret 2016 hatt driftsinntekter på kr 160 784 og utgifter på kr
159 273, kroner og avslutter regnskapet med et overskudd på kr 1 511,-. Pr 31.12.2016 er det 98
323,88 kroner innestående på konto.
Selv om årsregnskapet dekker perioden 1.1.2016-31.12.2016 dekker årsberetningen perioden fra
fjorårets årsmøte 22.03.2016 og frem til årets årsmøte 22.03.2017.
IL Bevern Langrenn går med et lite overskudd for 2016. Vi hadde budsjettert med et underskudd på
37 350 kr, men på grunn av mindre aktivitet med bl.a. bortfall av Naterudsamlingen, går regnskapet
med et lite overskudd.
Aktiviteter
Det har vært god aktivitet i langrennsgruppa også i sesongen 2016/17. Vi har gjennomført terrengløp
og miljøsamling på Geilo med over 90 deltakere.
Vi har hatt snø på stadion siden november, og de yngste gruppene har i hovedsak vært der. For de
eldre gruppene har vi vært avhengige av å ha de fleste av våre skitreninger på andre arenaer,
Stevningsmogen og Heistadmoen. På grunn av mildvær ble snøproduksjonen for foreldre avlyst på
Heistadmoen.
Vi har hatt et godt samarbeid med Svene IL og IL Skrim i forhold til treningsarena. Vi har denne
sesongen ikke hatt en eneste tirsdagstrening for alle grupper i Bevergrenda. Barmarkstreningene har
derimot gått som normalt og har fungert godt. Selv om vi har hatt god aktivitet og gode prestasjoner
blant de eldste utøverne, ser vi at vi denne sesongen har hatt færre aktive utøvere i de yngste
klassene. Vi registrerer at gruppen av yngre utøvere er redusert i forhold til starten på sesongen.
Årets sesong hadde en trøblete start grunnet konflikt i 15+ gruppa. Det ble lagt ned mye ressurser i å
løse denne med bl. a. vedtak om oppretting av satsningsgruppe. Langrennstyret satte 2
forutsetninger for en slik gruppe og det var den skulle være åpen for alle samt at deltakere måtte
møte opp på fellestreningene. Det ble ikke enighet om dette og det endte med at 6 utøvere meldte
seg ut av Langrennsgruppa. Dette var beklagelig.
Det er derfor svært gledelig at 15+ fortsatt er den største gruppa med opp mot 30 utøvere på
trening. Det rapporteres om et meget bra treningsmiljø og utøvere som har fått «ny giv».
I forhold til trenersituasjonen ble ungdomsprosjektet startet med 13 ungdomstrenere fra 15-19 år.
Flere av disse går på Idrettslinja på Kongsberg. Dette ungdomsprosjektet har vakt mye positiv omtale
blant annet fra Buskerud Idrettskrets. Det viktigste er allikevel at de yngre utøverne våre setter stor
pris på sine ungdomstrenere.
3 av våre utøvere har også vært representert på Team Drammen, et team som styres av foreldre/en
ressursgruppe, og som får noe tilskudd fra kretsen i tillegg til egenfinansiering. Formålet med dette
initiativet er å heve det generelle langrennsnivået i nedre del av skikretsen. Janne Dugstad har vært
vår kontaktperson inn i dette. Line og Eirik Dugstad og Aurora Moholth er med i Team Drammen.
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Ved utgangen av mars 2017 teller vi 99 aktive utøvere.
0-5 år
1
6-12 år
40
13-19 år
53
20-25 år
3
26 år+
2
Vi har samarbeidet med IL Skrim denne sesongen om Kongsberg Skifestival. Vi har invitert IL Skrim på
terrengløp i høst og ble invitert fra IL Skrim på små testrenn. Det har også blitt gjennomført
teknikksamlinger i Holmenkollen med Audun Svartedal som trener.
Langrennsgruppa hevder seg bra både når det gjelder bredde og enkeltresultater. Det er en del
Bevernløpere som deltar på kretsrenn og landsrenn, men det er ønskelig med større deltakelse.
Denne sesongen har det imidlertid vært veldig bra deltakelse på Ringkollstafetten og sprintstafetten
under Eiker Skifestival. For å øke deltakelsen ytterligere i krets og landsrenn har styret plukket ut
noen renn som er blitt klassifisert som ”fokusrenn” for alle alderstrinn i tillegg til
Kongsbergkarusellen (4 løp) og Sparebank1 karusellen (3 løp) i regi av IL Skrim (fom 5 år tom 16 år).
Oversikt over antall deltakere fra Bevern på ”fokusrenn” i sesongen 2016/2017:
Dato

Sted

Stilart

29.12.16
28.01.17
29.01.17
25.02.17
26.02.17
30.12.16
09.02.17
11.02.16
12.02.16

Romjulsrennet (Svene)
KM, Hemsedal
KM, Hemsedal
Kongsbergskifestival
Kongsbergskifestival
Ringkollstafetten (KM)
Eiker Skifestival
Eiker Skifestival
Eiker Skifestival

klassisk
Fristil
Klassisk
Fristil
Klassisk
Sprintstafett
Skiathlon
Klassisk

Antall Bevere
(forrige sesong parentes)
31 (40)
8 (16)
9 (17)
23 (50)
25 (stafett i 2016)
5 av 3 stk lag (avlyst i 2015)
15 lag (21 lag)
17 (14)
11 (13)

I årets Kongsbergkarusell har 63 Bevernløpere deltatt. I Sparebank1 karusellen i regi av IL Skrim (fom
5 år tom 16 år), har 20 deltatt.
I tillegg har
følgende renn
vært prioriterte
renn for de som
er 13 år (2001)
og eldre:Dato
19.03.16
08.04-09.03.17

Sted

Stilart

Antall Bevere
(forrige sesong
parentes)

Beiarrennet, Bromma
Geilo skifestival

Fristil
Fristil/klassisk

(6)
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17.03.17
18.02-19.02.17
03.03-05.03.17

Brommasprinten, bromma
Ungdommens Holmenkollrenn 1314 år
Hovedlandsrennet 15-16 år, Fauske

12.03.17
10-12.03-16

Ungdomsbirken 12+
Junior NM, Harstad

klassisk
Klassisk
Fristil
Klassisk
Prolog/sprint/fristil
Skicross
Stafett
Klassisk
Klassisk
Sprint
Fristil
Stafett

8(2)
0 (4 )
0(7 )
5 (9) totalt

5(7)
3 totalt

Følgende tabell viser en oversikt over plasseringer i kretsens Sparebank1 Cup for 13+. De 10 beste
under 16 og de 3 beste over 16 (får pengepremie). Status per 17.03.17 etter 3 renn.
Navn
Konstanse Moholt
Mats Dugstad
Silje Holm Johannesen
Kathinka Rogstad
Eirik Dugstad
Aurora Moholt
Line Dugstad

Klasse
J14
G15
J16
J17
G17
K18
K19/20

Antall poeng
32
135
145
32
156
220
200

Plassering
15
5
3
11
2
1
1

Se vedlegg 1 for pallplasseringer i mesterskap for gruppen 13+.
Oversikt over trenere i de ulike gruppene:
Gruppe 6-8 år
Trener: Damien Renard
Hjelpetrener Ungdomsprosjektet: Sarah Wøllo, Olav K. Lund, Mats Dugstad
Gruppe 9-10 år
Hovedtrener: Line Dugstad(Idrettslinja, Kongsberg vgs)
Hjelpetrenere Ungdomsprosjekt: Kjersti Tønnesen Berstøl, Iduun Haavengen, Peder Kjørsvik
Gruppe 11-12 år
Hovedtrener: Ingvar Grøtberg /Espen Røste
Hjelpetrener Ungdomsprosjekt: Helene Eger, Marlin Haavengen, Kathinka Rogstad
Gruppe 13-14 år
Hovedtrener: Bjørn Johannesen
Hjelpetrener Ungdomsprosjekt: Eirik Dugstad, Anne Eiken
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Gruppe 15+
Hovedtrener: Thor Dugstad og Ingrid Kvistad
Lagledere: Janne Dugstad og Lene Flesseberg
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Arrangementer
•

•

•
•

•
•

Ca 90 deltagere var med på årets Miljøtur til Geilo helgen 4.-6. november 2016. Nok snø og
hyggelige skientusiaster gjorde Miljøhelga til en hyggelig opplevelse også denne sesongen.
Ny miljøtur er booket 3.11.17-5.11.17
1 terrengløp ble arrangert høsten 16 for aktive deltakere i Bever’n og deres foreldre. Efteløt
og Skrim var også inviterte og deltok med noen få deltakere.
o 25.10.17. 47 deltakere
Julesprintstafett ble arrangert med stor suksess.
Kongsberg Skifestival arrangerte vi også i år sammen med Skrim IL. Bevern hadde
hovedansvar for friteknikk søndag 26.2.17. Vi hadde 250 deltakere mot 233 året før.
Klassisstil med IL Skrim som hovedarrangør hadde 193 deltakere.
Klubbmesterskapet/Kongsbergmesterskapet ble arrangert 07.03.16 på Heistadmoen.
Sesongavslutning skal avholdes i Langrennsgruppa 25.04.17.
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Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

Hans Otto Øverby
Marita Gudmudsen Solheim
Øyvind Eidsmoen
Kjersti Flogeland
Maris Kuuda

Arnt-Ove Pettersen fratrådte styret høst 2016
Geir Klevstad har vært treningskoordinator og leder for ungdomsprosjektet
Marita Gudmudsen Solheim har representert Langrennsgruppa i hovedstyret.
Kjersti Flogeland/Geir Klevstad har hatt ansvar for bestilling av treningsdresser og miljøsamling på
Geilo.
Janne Dugstad har vært Beverns representant i Team Drammen.
Elin Øverby har vært leder av kjøkkengruppa.
Det er avholdt 7 styremøter i sesongen 2016/2017.
Styret vil benytte anledningen til å takke foreldre og foresatte for god innsats i forbindelse med alle
våre arrangementer og dugnader. Styret vil også takke trenere med ungdomstrenere og oppmenn for
strålende innsats i en krevende sesong.
Styret vil også takke våre generalsponsorer Kongsberg Gruppen samt de øvrige sponsorene, BMO
Entreprenør, GKN Aerospace og Carlsen Fritzøe.

22.03.2017
Styret i IL Bevern Langrenn

Vedlegg:
1. Resultater i mesterskap
2. Tidtakerutstyr

3. Regnskap

Side 14 av 16

1.3.

Allidrett / idrettsskole
Årsmelding 2016/2017

Leder: Elin Kristoffersen
Trenere i denne perioden har vært: Kjetil Måkestad, Bente Zachrisen Steiro, Roar Oksås (trakk seg ca
1.nov), Kari Skiftun, Espen Pettersen, Lina Mathiesen, Anne Marte Bakken Frogh og Elin Kristoffersen.
I perioden har det vært prioritert å ha et variert og godt planlagt program slik at treningene skulle
flyte best mulig. Ingen av trenerne har dessverre gjennomført aktivitetsleder kurs for barneidretten
dette året.
Det har vært veldig mange ulike aktiviteter, både ute og inne. Barna har fått smake på mange typer
idrettsaktiviteter som friidrett, sykkel, orientering, dans, turn/hinderløyper, judo, skøyter, langrenn
og ulike ballaktiviteter.
Vi har hatt 36 barn på lista, født 2010-2012, med hovedvekt på 2011 og 2012 og måtte allerede i
september si at det var fullt for sesongen. Oppmøtet varierer noe, men ligger stort sett rundt 30.
Det er Roar Oksås som har vært hovedstyrets representant mot allidretten.
Det er kjøpt inn markeringsvester med navn til alle deltakerne. Ingen av de nye trenerne har ikke fått
overtrekksdresser i år.
Vi har valgt å fortsette å servere kveldsmat, da dette er et tiltak det blir satt stor pris på. Også i år
valgte vi å lage en liste hvor foreldrene/foresatte til hvert barn ble satt opp som kveldsmatansvarlige
en gang i løpet av sesongen. Dette ble godt tatt imot og har fungert bra.
Regnskapsfører står for regnskap og budsjett.
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1.4.

Friidrett

IL Bever'n står oppført som medlem av friidrettsforbundet, men har ingen organisert aktivitet rette
mot friidrett. Medlemskapet er for å tilrettelegge for at utøvere som driver med en skiaktivitet også
kan delta på eventuelle sommerlige friidrettsløp og være dekket av forsikringene som klubben har.
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