Årsberetning Hasle-Løren IL Ski/sykkel/Triatlon 2017
Styrets sammensetning 2017
På årsmøtet i gruppa våren 2017 ble følgende styre valgt:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Rune Kibsgaard Sjøhelle
Rune Bruksås
Thomas Falch
Heidi Saugstad
Ingar Wilhelmsen
Robin Kaspersen

Det har vært avviklet 3 styremøter.
Styret har for øvrig kommunisert på telefon og mail gjennom hele året.
Gruppa har hatt god tilgang på medlemmer i 2017. 198 medlemmer pr. 31.desember 2017 mot 163
ved årsskiftet 2016/2017. Dette inkluderer skiskoledeltakere.
SKI
Skiskolen 2017 hadde 105 påmeldte i alderen 5-11 år. Det har dessuten vært avholdt treninger for
eldre barn én dag i uka gjennom vinteren.
Det har vært bygget opp instruktørkompetanse og over 20 foreldre stilte på opplæringskveld ved
sesongstart. Det har videre vært 9 foreldre på skikurs og 3 foreldre på treningslederkurs i regi av
skiforbundet.
SYKKEL
Nærmere xx ryttere løste sykkel lisens gjennom Hasle-Løren i 2017. I hovedsak er det løst turlisenser
og master lisenser. xx kvinner og xx menn har startet for klubben i sykkelritt i 2017.
To ryttere har særlig gode resultater: Atle Thoresen tredjeplass og klasseseier i Nordmarka Rundt og
Tyrifjorden rundt, tredjeplass i fellesstarten Trondheim-Oslo, seier i Jotunheimen rundt. Tredjeplass i
klassen i Marathon Franja i Ljubliana, Slovenia (Rittet var en del av UCI Gran Fondo World Series og
kvalifisering til VM i Master i Frankrike). 36.plass i VM Master i Frankrike (nest beste nordmann). Siri
Hildonen har særlig bemerket seg gjennom sin deltakelse i årets Zwift Academy, hvor hun i
konkurranse med 2159 ryttere fra hele verden ble invitert til å delta som én av ti i finalen i Tyskland.
Klubben stilte 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.
Det har blitt avholdt spinning i Lørenhallen og på Condis på Økern i vinterhalvåret.
Det ble avviklet sykkelsamlinger både på Gran Canaria og på Mallorca.

Det har vært en forsiktig oppstart av sykling for barn, foreløpig med tre gutter i 13-årsalderen.
Årets klubbmesterskap-festival ble arrangert 12.-16. september med kåringer av vinnere i klatring
(Heidi Saugstad, Sigbjørn Sørensen), tempo (Heidi Saugstad, Atle Thoresen) og fellesstart (Heidi
Saugstad, Robin Kaspersen). Sammenlagt kunne henholdsvis Heidi Saugstad og Sigbjørn Sørensen
utropes til Klubbmester 2017.
TRIATHLON
Det er ikke iverksatt særskilte tiltak innenfor dette aktivitetsområdet i 2017
ARRANGEMENT
Klubben og gruppa er deleiere i Styrkeprøven AS og Oslo Terrengsykkelcup/Kalas Cup.
Klubben har arrangert nok et vellykket sykkelkrossritt på Bjerkebanen. Bjerkekross får gode
tilbakemeldinger og er blitt en tradisjon på sykkelkalenderen i Oslo. Nytt av året var et populært
barnekross i forkant av de voksnes ritt.
ØKONOMI
Vi viser til regnskapet for 2017.
Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 7.805 (mot overskudd på kr. 35. 617 i 2016).
Egenkapitalen til gruppa utgjør kr. 112.334. Underskuddet skyldes styring mot nullbudsjett og
kostnader og innbetalinger som faller på hver sin side av nyttår, samt at innkjøp av sykkelflasker er
direkte utgiftsført – og det er fortsatt et varelager på 234 flasker til en salgsverdi på 10.764.
Budsjett for 2017 var 80” i inntekt og 80” i utgift – regnskapet viser kr. 86.487,- i inntekt og kr.
94.293,- i utgift.
Skiskolen skal i prinsippet være selvfinansierende dvs. deltakeravgiftene skal dekke utgiftene til
materiell/bekledning og utgifter til innleide instruktører. 2017 har likevel vært et år med oppbygging
inkludert investeringer i utstyr til skiskolen.
Innbetalte medlemskontingenter går til Hasle-Løren IL 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.
Draktreklame på skibekledning og sykkelbekledning har gitt finansielle bidrag/verdier fra Knowit,
Nordea, Bjerkebanen, Olympiasykler etc. på i overkant av kr. 25.000,-.
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.

Risløkka 27. februar 2018
Rune Kibsgaard Sjøhelle
For styret

