Årsberetning IL Bever’n sesongen 2017
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1. IL Bever’n
Styrets sammensetning
Leder: Tomas Steiro
Nestleder: Lars-Ole Aamodt
Styremedlemmer: Christel Næss Østby, Gunnar Larsen, Reidar Aasbø, Øystein Skjelbred
Varamedlemmer: Rune Bæver
Valgkomité: Geir Myrvollen og Hans Otto Øverby
Revisorer: Nils-Erich Sommer Mathiesen
Styrets arbeid
Det har vært avholdt 8 styremøter, et ekstraordinært årsmøte og et arbeidsmøte med klubbens
fremtid i fokus i løpet av 2017.
Året 2017 har for IL Bever’n vært et år med mye vedlikehold av løypa. Det har blitt lagt på nytt
underlag med bark på enkelte steder og toppdekke på innerste del av løypa. Rydding av kvist og trær
som skygget for at snøen skulle få lagt seg i løypa, har gjort at denne vinteren har all snø som har
kommet gitt oss kjempe forhold.
Jobben med å innhente sponsorkroner og støtte fra forskjellige fond/støtteordninger gjør at vi får
muligheten for å gjøre disse utbedringene.
Vi har også startet arbeid med «ren idrett» i regi av antidoping Norge/Norges idrettsforbund, og er
registrert som rent idrettslag.
Videre satser vi på ungdomsprosjektet som i fjor, da dette blir et godt rekrutteringsopplegg for
trenere videre fremover.
Utbedringer innvendig på lokalet har også vært i sentrum i 2017. Helge Larsen har bonet gulvet i to
omganger slik at det nå er enklere å vedlikeholde samt at det ser mye bedre ut.
Kjøkkenet har vært på planen i flere år, og etter stor innsats av flere med dugnadshjelp har kjøkkenet
blitt oppdatert betraktelig og er blitt et langt mer moderne og attraktivt kjøkken. I tillegg til alle
utøvere/foreldre/badstuklubb/malegjeng/rivegjeng/kjøkkengjeng som har bidratt på dugnad, er også
mange eksterne aktører vi ønsker å takke i forbindelse med oppussingen av kjøkkenet. Takk til:
-

Forenede Montører for en elektrisk utført jobb
Buskerud Malerforretning for sparkling av vegger og legging av tapet
Strand & Teksle for rørleggerarbeid
Industribelegg AS for gulvlegging
Hvitevareservice for levering og montering av ny oppvaskmaskin
Power Kongsberg for levering av kjøkken og hjelp til montering

I siste del av 2017 har det også blitt satt fokus på IL Bevern`s fremtid. I regi av styret ble det arrangert
et arbeidsmøte og «brainstorming» for hvilken retning klubben vil ta med dagens utfordringer. Hva vi
kan gjøre for å holde kurs mot en klubb vi er stolt av og som vi ønsker å jobbe videre med. Fokuset på
klubbens fremtid vil fortsette gjennom 2018.
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Året 2017 er gjennomført med et underskudd på 57 058 og er et resultat med bakgrunn i store
påkostninger i oppussing av kjøkken samt store utbedringer i nordre del av lysløypa.
Samlede driftsinntekter: 837 799
Samlede driftsutgifter: 896 247

Antall medlemmer pr 31.12.2017 i IL Bever’n var totalt 399. Dette er en nedgang på 22 fra 2016.
Regnskapsfører Gunnar Larsen fortjener en stor takk for den innsatsen han gjør
for klubben.
Takk til generalsponspor Kongsberg Gruppen. Takk til sølvsponsorer BMO Entreprenør og GKN
Aerospace. Takk til bronsesponsor Carlsen Fritzøe Stiltre.
Kongsberg 13.03.2017

Tomas Steiro / Christel Næss Østby
Leder / Sekretær
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1.1.

Skiskyttergruppa
Årsmelding 2017/2018
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Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen
2017/2018. Regnskap og budsjett følger kalenderårene.

Styrets sammensetning sesongen 2017/2018
Leder: Reidar Aasbø
Nestleder: Stian Antonsen
Kasserer: Egil Kjørsvik
Sekretær: Ingrid Bergan
Styremedlem: Arild Larsen
Valgkomite: Hilde Moholt og Guri N. Kragh

Aktiviteter 2017/2018
Administrasjon og anlegg
Styret har avholdt 4 styremøter i sesongen 2017/2018.
Skiskytteranlegget er i god stand.
IL Bever’n disponerer nå 6 kikkerter. Vi eier også 5 Anschütz 64 rekruttrifler hvorav en links. 2 av
våpnene er utleid til rekrutter. Skiskyttergruppa har også et smøretelt. Vi har også 8 stk laservåpen
med tilbehør.
Skiskyttergruppa har hatt flere snøproduksjonsvakter på Stevningsmogen i november/desember for å
få gode treningsforhold.
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.
Ingar Tollum Andersen har vært IL Bever’n sin representant i styret i Team Kongsberg.
Reidar Aasbø har vært medlem i hovedstyret i IL Bever’n.
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Arrangementer
Vi har hatt 1 løp i Numedalskarusellen på Stevningsmogen i samarbeid med Svene og med bra
deltagelse.
Sparebank1 cup ble avviklet lørdag 13.1 (sprint) og søndag 14.1 (normal) på Stevningsmogen med
over 341 deltakere på sprinten og 282 deltagere på normalen.
Klubbmesterskapet planlegges arrangert den 9. april 2018.

Trening og team
Skiskyttergruppa har 41 aktive utøvere.
Utøverne har vært delt inn i 2 treningsgrupper med 13-14 utøvere i hver gruppe. På den yngste
gruppen har Emil Andre Breivik og Henrik Andre Larsen, som går på idrettslinja på Kongsberg
videregående, vært trenere. På den eldste gruppa har Stian Antonsen vært trener.
Eldste gruppe har hatt felles trening med Svene på Stevningsmogen på onsdager.
Skiskyttergruppa har et godt samarbeid med langrennsgruppa i IL Bever’n og de fleste løperne deltar
aktivt på langrennstreninger.
De fleste av løperne fra 13-16 år har deltatt på åpne samlinger i regi av kretsen.
Følgende løpere er på team:
Elitelandslaget:

Erlend Bjøntegaard

Team Kongsberg:

Emil André Breivik
Henrik André Larsen
Kristian Lind Aandahl
Bror Eskil Heiret
Sebastian Stolen Antonsen
Ingvild Tronstad Andersen
Marte Karine Larsen

Team iSandes:

Sigurd Trømborg

Team Woodcon

Ane Einbu Baugerød

Team Skiguard Buskerud: Tommy Luchsinger
Anders Brekke Nilsen

Resultater 2017/2018
Hovedresultater vises i vedlegg 1 (fullføres etter at sesongen er avsluttet).
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Økonomi
I 2017 var våre inntekter på kr 131 803. Overføringer fra hovedlaget var på kr 100 000.
Inntekt fra Sparebank 1 Cup ble ikke regnskapsført i 2017, men kommer i 2018. Dette
skyldes litt for sen avslutning av regnskapet for rennet.
Totale utgifter for 2017 var på 165 905. De store postene er her startkontigenter på kr 63
192,-, og støtte til aktive utøvere over 15 år på kr 63 000,-, herunder kr 24 000,- i støtte til
Team Kongsberg for de to siste sesongene.
Dette førte til et negativt resultat på kr -38 103,- og saldo på konto ble redusert med
tilsvarende sum og endte 31.12.2017 på kr 29 729,-.
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: BMO
entpreprenør, GKN Aerospace og Carslon Fritzøe for støtten i 2017.

6. mars 2018,

For styret i IL Bever’n, skiskyttergruppa
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VEDLEGG 1. RESULTATER SESONGEN 2017/2018
Sparebank1-cup 2017/2018 sammenlagt:

KM:

ØM:

HL:

Kvalfoss-sprinten:

Liatoppen Skisktterfestival:

Statkraft junior cup:

DNB-cup senior:

NM Rulleski:

NM junior:

NM senior:

IBU-cup:

World Cup:

Olympiske Leker:
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1.2.

Langrenn

Årsberetning sesongen 2017 /2018 for IL Bever`n langrenn
Økonomi og regnskap
IL Bevern Langrenn har for regnskapsåret 2017 hatt driftsinntekter på kr 170 171,- og utgifter
på kr 177 837,- og avslutter regnskapet med et underskudd på kr 7 666,-. Pr 31.12.2017 er
det kr 90 658,- innestående på konto.
Selv om årsregnskapet dekker perioden 1.1.2017-31.12.2017 dekker årsberetningen
perioden fra fjorårets årsmøte 22.03.2016 og frem til årets årsmøte 12.03.2018.
IL Bevern Langrenn går med et lite underskuddskudd for 2017. Vi hadde budsjettert med et
underskudd på kr 59 000,- men på grunn av mindre aktivitet med bl.a. bortfall av 15+
samling, færre samlinger med ekstern trener og ingen rulleskiaktiviteter, går regnskapet med
et mindre underskudd.
Grunnet vesentlig mindre utgifter ble også overføringen fra hovedlaget mindre enn
budsjettert.
Aktiviteter
Det har vært god aktivitet i langrennsgruppa også i sesongen 2017/18.
Rekrutteringskampanjen ved sesongstart har gitt god effekt, og gruppene for de yngste
utøverne har får en bra tilvekst. Sesongens miljøsamling på Geilo samlet 91 deltakere
hvorav 55 aktive og 36 foresatte (over 90 deltakere 2016) deltakere. Planlagt terrengløp ble
avlyst grunnet is og glatt før i traseen.
Vi har hatt snø på stadion siden siste del av november, og de yngste gruppene har i
hovedsak vært der. Eldste gruppe (15+) har dessuten valgt å gjennomføre flere av sine
treninger i Bevergrenda grunnet gode snøforhold enn i foregående sesong. Andre arenaer
har i hovedsak vært Funkelia og Stevningsmogen.
Det er gjennomført en salg-/byttekveld for klær/utstyr samtidig som Thor Dugstad avholdt
smørekurs på Beverlokalet ifm. en ordinær tirsdagstrening.
Skrim Il tok initiativ til felles hodelykt tur til Knutehytta torsdag 22. februar. Fra Bever’n deltok
mange utøvere med foresatte. Det var mulighet for gratis stolheis samt at de respektive
klubber dekket kanelsnurr, hjemmelaget kakao eller saft til deltakerne. Kort oppsummert et
bra initiativ og fint arrangement.
Vi har hatt et godt samarbeid med Svene IL i forhold til treningsarena. Siden skiskytterne av
naturlige årsaker har et etablert samarbeid med Svene IL har vi forsøkt å rette innsatsen for
snøproduksjon til denne arenaen. Ikke minst siden vi har valgt å arrangere skicrossrenn der
den 18. mars. Barmarkstreninger har derimot gått som normalt og har fungert godt.
Største gruppe er fortsatt 15+ opp mot 30 utøvere på trening. Det rapporteres om et meget
bra treningsmiljø, noe ikke minst våre 14 ungdomstrenere bidrar til. Utøverne gir uttrykk for
stor tilfredshet med treningene.
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Seks av våre utøvere er del av Team Drammen, og dette oppleves som et godt supplement i
treningen for utøverne som deltar her. Janne Dugstad er klubbens kontaktperson inn i dette.
Ved utgangen av 2017 teller vi 96 utøvere.
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Gruppe

Antall utøvere per mars
2017
1
40
53
3
2
99

0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26 år+
Sum:

Antall utøvere per
31.12.2017
0
44
47
3
2
96

Etter møte i skigruppa høsten 2017 besluttet vi å arrangere to skirenn henholdsvis
karusellrenn og Bever’n rennet som skicrossrenn sent på sesongen (18. mars). Det har
også blitt gjennomført teknikksamlinger i Holmenkollen med Audun Svartedal som trener.
Il Bever’n har forpliktelse til å arrangere 2 rulleski/barmark samlinger i forhold til tildelte midler
fra kretsen, men disse er ikke gjennomført innen tidsfristen. Det må derfor vurderes om noe
av midlene vi mottok må føres tilbake.
Langrennsgruppa hevder seg både når det gjelder bredde og enkeltresultater. Det er en del
Bever’n løpere som deltar på kretsrenn og landsrenn, men det er ønskelig med større
deltakelse. Via trenergruppa og oppstartsmøte ble det kommunisert aktuelle skirenn for
yngre utøvere.
Trender siste sesonger:
Dato

Sted

Stilart

29.12.1
7
28.01.1
8
08.02.1
8
10.02.1
8

Romjulsrennet (Svene)

fristil

Antall utøvere fra Il Bever’n
(tidligere sesong i parentes)
22 (31) (40)

Kongsberg skifestival (KM)

Fristil

17

Eiker Skifestival

Sprintstafet
t
Skiathlon

12 lag (15 lag) (21 lag)

Eiker Skifestival (kollisjon med
andre renn)

3 (17) (14)

I årets Kongsbergkarusell har 52(63) Bever’n løpere deltatt. I Sparebank1 karusellen i regi av
IL Skrim (f.o.m. 5 år tom 16 år), har 20 (20) deltatt.
Dato

Sted

Stilart

Xx.xx.xx

Junior NM, Steinkjer,
Beitostølen og Holmenkollen

Klassisk
Sprint
Fristil
Stafett

Antall Bevere
(forrige sesong
parentes)
6 totalt
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Oversikt over trenere i de ulike gruppene:
Gruppe 6-8 år
Aurora Moholth/Damien Renard
Hjelpetrenere Ungdomsprosjekt: Olav Lund, Peder Kjørsvik, Mads Dugstad
Gruppe 9-10 år
Trener: Line Dugstad /Damien Renard
Hjelpetrenere Ungdomsprosjekt: Silje Holm Johannesen, Sara Wøllo og Jakob Aasbø.
Gruppe 11-12 år
Hovedtrener: Geir Klevstad og Espen Røste
Hjelpetrener Ungdomsprosjekt: Sanna Finnstad, Erlend G. Lien og Kathinka Rogstad.
Gruppe 13-14 år
Hovedtrener: Ingvar Grøtberg
Hjelpetrenere Ungdomsprosjekt: Eirik Dugstad, Marlin Haavengen og Helene Eger.
Gruppe 15+
Hovedtrener: Thor Dugstad og Ingrid Kvistad(Bjørn Johannesen)
Oppmann: Jon Moholth
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

Øystein Skjelbred
Thor Dugstad
Øyvind Eidsmoen
Ikke valgt
Maris Kuuda

Geir Klevstad har vært treningskoordinator og leder for ungdomsprosjektet.
Øystein Skjelbred har representert Langrennsgruppa i hovedstyret.
Kjersti Flogeland/Geir Klevstad har hatt ansvar for bestilling av treningsdresser og
miljøsamling på Geilo.
Runar Teigen hadde ansvaret for rekrutteringsarbeidet høsten 2017.
Janne Dugstad har vært Il Bever’n sin representant i Team Drammen.
Janne Dugstad sitter i kretsstyret, ski.
Elin Øverby har vært leder av kjøkkengruppa.
Det er avholdt 5 styremøter i sesongen 2017/2018.
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Styret vil benytte anledningen til å takke foreldre og foresatte for innsats i forbindelse med
alle våre arrangementer og dugnader. Styret vil også takke trenere med ungdomstrenere og
oppmenn for den strålende innsatsen i en fin sesong.
Styret vil også takke våre generalsponsorer Kongsberg Gruppen samt de øvrige sponsorene
BMO Entreprenør, GKN Aerospace og Stiltre Carlsen Fritzøe.
Prosess i hovedstyret:
Langrennsstyret anbefaler at langrennsgruppa er positiv til endring av organisasjonsstruktur.
Herunder at Langrennsstyre vil organiseres som en grenkomite under hovedstyre, men med
en representant i hovedstyret.

12.3.2018

Styret i IL Bever’n Langrenn
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1.3.

Allidrett / idrettsskole
Årsmelding 2017/2018

Leder: Bente Zachrisen Steiro
Trenere i denne perioden har vært: Lina Sommer Mathisen, Bente Zachrisen Steiro, Viktor Forsberg,
Kristoffer Solumhengslet, Terje Votvik, Janne Somdal Aamodt.
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 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 24 barn på lista, født 2011-2013, med hovedvekt på 2012 og 2013. Oppmøtet varierer
noe, men ligger stort sett rundt 15-20.
Allidrett har ikke hatt representant mot hovedstyret.
Det er kjøpt inn markeringsvester med navn til alle deltakerne. Trenerne har fått trenerjakke med
påskrift 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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