ÅRSMELDING LØRENSKOG SKIKLUBB SESONGEN 2016 (01.01.2016–31.12.2016)
Hovedstyret i Lørenskog Skiklubb har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Utdanningskontakt:
Varamedlem
Leder alpint:
Leder langrenn:
Leder skiskyting:
Leder fellesgruppene:

Magnar Olsen
Mattis Thørud
Ellen Deilkås
Marianne Høsflot
Tore Wiik
Øivind Schjønberg
Magnar Olsen
Mattis Thørud
Jan Ekern
Oddvar Nordheim

GENERELT:
Styret har gjennom 2016 prøvd å motivere grenene, langrenn, skiskyting og alpint, til å jobbe
mot økt rekrutering og mere sportslig aktivitet. Dette er gjort gjennom noe mere tilførte midler
fra hoved-kassa ut i grenene. Styret ser utfordringer med milde vintre og det igjen fører til
økte utgifter for våre aktive løpere. Det å måtte reise langt for å få snø, er en utfordring, og
ikke minst en stor kostnad. Styret ser da at det å gi økonomisk bidrag er en medhjelper til at
flere kan få muligheten til å delta på renn og samlinger.
Vi har gjennom 2016 sett en nedgang i medlemmer, spesielt på rekrutering av unge
langrennsløpere. Dette har sin naturlige årsak, i milde vintre og liten mulighet for skileik, gjør
det til at rekrutering er en stor utfordring.
Dette er en utfordring som sittende styret har sett på og jobber aktivt med for å finne
løsninger på. Det er gjennom 2016 avholdt flere prosjektmøter mellom klubben og
kommunen, samt møter med private aktører, som Losby Golfklubb. Dette for å se på
alternative anleggsområder for fremtidige skiaktiviterer.

STYREMØTER:
Det er avholdt 4 styremøter gjennom 2016.
Dette er noe færre et tidligere år, men aktiviteten foregår mye på mail og ikke minst ute i
gruppene, hvor det sportslige blir fulgt opp.

ANDRE MØTER:
Klubben var representert på møter i Idrettsrådet i 2016.
Klubben var representert på vårmøtet til AIK.

ARRANGEMENTER:
Lørenskog Skiklubb har i perioden 1.1.2016- 31.12.2016 gjennomført flere store
arrangementer, hvor klubben enten i egen regi, eller i samarbeid med andre skiklubber, har
stått for arrangementet. Det kan nevnes løpskarusell, turmarsj, skiskoler og kretsrenn. Det
vises til den enkelte gruppes årsmelding nedenfor for mer detaljer om dette.

SAMARBEID ANDRE IDRETTSLAG:
Også i år har samarbeidet med andre idrettslag vært viktig for å kunne gjennomføre treninger
og konkurranser. Gjennom disse avtalene kan klubben tilby et bedre tilrettelagt treningstilbud
for utøvere på ulike nivåer. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på klubbens
skiskoler som er arrangert av både langrenn, skiskyting og alpint.

TRENINGINGSFORHOLD:
Nok en mild vinter med uteblivende snø og kulde gjorde det krevende for alle gruppene.
(alpint, langrenn, skiskyting). Gruppene fikk store utfordringer knyttet til treningsforhold og
tilgang til nødvendige anlegg med snø, noe som medførte utstrakt reisevirksomhet i jakten på
snø. Dette gjelder i hovedsak de eldre løperne. Det er hovedstyrets vurdering at tilgang på
anlegg i forbindelse med barmarkstrening er blitt noe bedre, men det vil fortsatt være viktig å
få økt tilgang til gym- og idrettshaller. Klubben arbeider løpende med dette i forhold til
Lørenskog kommune. Forholdene i langrennsløypene i kommunen har vært en utfordring
men lite snø og milde perioder, så arbeide med å tenke på egen snø-produksjon og eget
område for skileik er ett av hoved punktene styret i Lørenskog Skiklubb bør vurdere fremover.

MEDLEMSTALL
Pr 01.01.16: 842. 31.12.16: 724
Medlemmene fordeler seg slik:
Under 20 år:
148 jenter
172 gutter
Over 20 år
178 jenter
226 herrer
Av disse har 27 personer bostedsadresse utenfor Lørenskog

MEDLEMSREGISTERET
Det ble gjennom 2015 og 2016 jobbet med å få på plass det nye medlemsregister levert av
NIF som også er godt tilpasset vår bruk. Det har vært en stor jobb med å få på plass dette
systemet og det er lagt ned mye tid på dette fra hver gruppe da justeringer og tilpasninger
måtte gjøres. Det står igjen noe jobb på dette, da systemet «overførte» den gamle
medlemslisten, som ikke er blitt oppdatert i den senere tid.
Dette medførte at utmeldte medlemmer fortsatt fikk fakturaer og som ikke lenger ønsket
medlemskap. Det dukket også opp en utfordring med medlemmer som ikke er registrerte
som aktive eller familie medlemmer, hvor bl.a. de i Eldregruppa ikke har fått sine
kontingenter, og at klubbens Æresmedlemmer har fått tilsendt fakturaer, som de ikke skal.
Det er p.t. fortsatt noe arbeid igjen, men det jobbes kontinuerlig med dette.

ØKONOMI
Regnskapet som fremlegges for årsmøtet gjelder for kalenderåret 2016. Hoved-kassa hadde
pr 31.12.2016 ca kr 800.000,- i likvide midler. Dette er en solid sum som normalt skal holde til
våre forpliktelser, dersom noe uforutsett skulle inntreffe. Hovedstyret anbefaler årsmøte å
avsette deler av disse midlene til fremtidig vedlikehold av skihytta og samt sette av noen
midler til 100 års jubileum i 2019.
PS!! Som en ekstraordinær tilleggsinformasjon, så vil Lørenskog Skiklubb motta kr 1.000.000
i 2017, som avdøde Hans Andreas Feiring har testamentert til klubben. Denne summen med
penger bør styret øremerke til aktivitet i klubben og forvalte til klubbens beste for fremtiden.

POLITIATTEST
Alle ledere og trenere i aktive grupper har mottatt godkjent politiattest.

SKIHYTTA UTLEIEVIRKSOMHETEN
Utleievirksomheten øker og viser en positiv trend. Vi registrerer en økende etterspørsel etter
denne typen lokaler, både til møtevirksomhet og til selskap og arrangementer. Leieinntektene
for 2016 ble 115.000,- og det er en økning på ca 40 % fra 2015. Dette er allikevel noe mindre
enn budsjettert og styret vil øke markedsføring mot utleiemarkedet.

Styret vil takke alle tillitsvalgte og andre som har påtatt seg oppgaver og støttet klubben i sin
virksomhet.
Lørenskog 16.03.2017
Styret i Lørenskog Skiklubb
Magnar Olsen
Leder

