Årsberetning Hasle-Løren IL Ski/sykkel/Triatlon 2016
Styrets sammensetning 2016
På årsmøtet i gruppa våren 2016 ble følgende styre valgt :
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Vara

Ingar Wilhelmsen
Thomas Falch
Øystein Haga
Rune Sjøhelle
Tobias Torrissen
Inge Østgaard

Det har vært avviklet 2 styremøter og 1 medlemsmøte.
Styret har for øvrig kommunisert på telefon og mail gjennom hele året.
Gruppa har hatt stor tilgang på medlemmer i 2016. 163 medlemmer pr. 31.desember 2016 mot 91
ved årsskiftet 2015/2016.
SKI-Langrenn
Skiskolen 2016 hadde 95 påmeldte, 51 jenter og 46 gutter. Skiskolen ble gjennomført en dag pr. uke i
10 uker fra Linderudkollen stort sett har foreldrene stilt opp som instruktører supplert med noe
bistand fra Learn2Ski. Flere renn ble avlyst og eller flyttet pga. snømangel, men vi hadde løpere til
start i Rossignolrennet og Rustad-stafetten.
Noen av klubbens tidligere aktive utøvere har representert H/L i turrenn som Holmenkollmarsjen og
Birkebeinerrennet.
SYKKEL
Nærmere 80 ryttere løste sykkel lisens gjennom H/L i 2016. I hovedsak er det løst turlisenser og
master lisenser. 6 jenter eldre enn 26 år og 79 gutter har startet for klubben i sykkelritt i 2016.
3 jenter har representert klubben i NC og NM med flere gode resultater. 9 pallplasser og bronse i
lagtempo-NM. 2 ryttere har representert Norge på landslag.
De 3 rytterne i KSenElite er Kirsti Ruud, Line Marie Gulliksen og Kristin Bærland.
Videre har Siri Hildonen, Håkon Hovland, Marius Jørgensen, Fredrik Dyrøy, Robin Kaspersen, Rasmus
Nord, Erik Skoglund Nilsen, Atle Thoresen, mfl, oppnådd gode resultater i flere turritt for H/L, blant
annet med seiere i aldersklasser i Nordmarka Rundt, Tyrifjorden Rundt, Jotunheimen Rundt, Vestfold
Rundt, Furusjøen Rundt, Sjusjørittet, Furusjøen Rundt, Nesmila og Dokka Rundt.
Klubben stilte to lag i Enebakk rundt og har ellers hatt deltakere på de fleste turritt i regionen.
Aktiviteten har vært høy, med felles treninger på torsdager i Maridalen og ulike varianter av
langturer i helgene. Hasle-Lørens ryttere har dessuten ofte vært å observere i bakkedrag i
Grefsenkollen gjennom hele sesongen.
Syklistene i klubben har arrangert spinningtrening i Lørenhallen og på Condis på Økern..

Det ble avviklet sykkelsamlinger både på Gran Canaria og på Mallorca for ”aktiv” gruppe.
”Seniorgruppa” var på Mallorca i april.
Årets klubbmesterskap-festival ble arrangert 12.-18. september med kåringer av vinnere i klatring
(Håkon Hovland, Heidi Saugstad), tempo (Kristin Bærland, Aslak Eriksrud) og fellesstart (Heidi
Saugstad, Fredrik Dyrhaug). Sammenlagt kunne hhv Heidi Saugstad og Fredrik Dyrøy utropes til
klubbmester 2016.
TRIATHLON
Det er ikke iverksatt særskilte tiltak innenfor dette aktivitetsområdet i 2016. Styret er ikke kjent med
at noen av klubbens medlemmer har løst trilisens og/eller har deltatt i vintertriathlon, duatlon,
triathlon eller andre multisportøvelser der det kreves lisens fra NTF.
ARRANGEMENT
Klubben og gruppa er deleiere i Styrkeprøven AS og i Oslo Terrengsykkel-cup i 2016 benevnt KalasCup.
Klubben/gruppa ble heller ikke i 2016 involvert/engasjert i forbindelse med Styrkeprøven.
Klubben har arrangert et vellykket sykkelkrossritt på Bjerkebanen. Det såkalte Adventskross ser ut til
å ha blitt en tradisjon.
ØKONOMI
Vi viser til regnskapet for 2016.
Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 35. 617,- med en utestående fordring på kr. 15.000,- pr.
31/12-16. Egenkapitalen til gruppa utgjør kr. 120.015,-.
(Budsjettert med 60” i inntekt og 60” i utgift – regnskapet viser kr. 84.600,- i inntekt og kr. 48.983,- i
utgift).
Innbetalte medlemskontingenter går til H/L sentralt og gir medlemmene rettigheter til å løse lisenser
og representere idrettslaget i konkurranser samt tilgang til kjøp av klubbens offisielle klubbdrakter
og treningsfasiliteter på Løren Idrettsanlegg.
Skiskolen skal i prinsippet være selvfinansierende dvs. deltakeravgiftene skal dekke utgiftene til
materiell/bekledning og utgifter til innleide instruktører.
Draktreklame på skibekledning og sykkelbekledning har gitt finansielle bidrag/verdier fra Knowit,
Nordea, Bjerkebanen, Olympiasykler etc. på i underkant av kr. 40.000,-.
Gruppa eier 2 stk. beachflagg og et oppvarmingstelt til bruk på skirenn og i sykkelritt.
Ryttere og utøvere har stort sett dekket sine egne utgifter til deltakelse i trening og konkurranser.
Løren 1.mars 2017
Ingar Wilhelmsen
For styret

