Årsberetning Hasle-Løren IL -Ski
Styrets sammensetning 2018
På årsmøtet i gruppa våren 2018 ble følgende styre valgt:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Rune Bruksås
Karen Sagen Mosvold
Even Ambjørnrud
Maria Høibjelke Sæternes

Det har vært avviklet 5 styremøter. Styret har for øvrig kommunisert på telefon og mail gjennom hele
året.
Medlemmer
Gruppa har hatt god tilgang på medlemmer og gjennom 2017/2018 sesongen hadde gruppen 136
betalende barn på skitrening og skiskole.
Aktivitet
Deltakere fra Hasle-Løren stilte vinter 2018 på start i flere skirenn; blant annet Holmenkollen
Skifestival, Rossignol rennet, Rustad stafetten, Groruddalsmesterskapet og Kjelsåsrennet.
Klubben var medarrangør i Telenorkarusellen sammen med Årvoll og Lillomarka. Det ble arrangert
fire karusellrenn i Lillomarka arena.
Det ble arrangert skiskole avslutning og klubbmesterskap i slutten av mars der det ble kåret
klubbmestere i klassene G2005, J2006, G2006, J2007 og G2007.
Skigruppa arrangerte familietur til Trysil i november 2018 med ny deltakerrekord – 30 barn og 23
voksne.
Trening
Treningen vinter 2017-2018 ble avholdt med startpunkt på Linderudkollen med noen
gjesteopptredener på Lillomarka skiarena.
Våren 2018 gikk skigruppa til innkjøp av 18 par rulleski sponset av OBOS og det har i løpet av høsten
blitt avhold både rulleskitrening og barmarkstrening.
Skigruppa har også i løpet av høsten 2018 knyttet til seg en ungdomstrener med ansvar for de eldste
kullene (2007-2005).
Økonomi
Vi viser til regnskapet for 2018. Dette er første driftsåret etter at ski og sykkel ble splittet i 2 grupper i
Februar / Mars 2018.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 36.284 (mot et samlet underskudd for ski og sykkel på kr.
7.681 i 2017). Egenkapitalen til gruppa utgjør kr. 107.643. Overskuddet skyldes blant annet påløpte
kostnader som var budsjettert i 2018 og som faller på 2019 og økt tilskudd fra sponsorer.
Draktreklame på skibekledning og luer har gitt finansielle bidrag/verdier fra Knowit og OBOS i tillegg
til nevnte rulleski dekket av OBOS.
Styret har i 2018 forsøkt å stimulere til at flere kjøper Hasle-Løren skitøy ved å sponse noe av prisen
for skibukse og jakke for barn. Dette har gitt resultat og førte til en rekordhøy omsetning av HasleLøren skitøy under nettbutikkens åpning i November måned.
Klubben har dekket utgiftene for utøvere som har deltatt i konkurranser, dekket kursavgift for
foreldre/trenere som har ønsket å gjennomføre dette og har fortsatt satsningen på sosial familietur
til Trysil på tidlig snø.

Refstad, 5 februar 2019
Rune Bruksås
for styret i Hasle-Løren ski

