ÅRSMELDING
For Alpingruppa

1. Styret i gruppen i perioden 01.01.2015 – 01.01.2016
Leder: Stian Eide
Nestleder: Kjell- Arne Leinum( går av sommer 2016)
Sekretær: Merethe Mathisen(går av sommer 2016)
Kasserer: Ann Cathrin Guldberg(går av sommer 2016)
Styremedlem: Pål Henning Degnes(Går av sommer 2016)
Varamedlem: Kristian Kollerud

2. Møtevirksomhet
Det har i året 2015 vært avholdt 3 møter i gruppa, samt noen enkle møter under treninger.
Vil samle styret for valg av nytt styre for seosongen 2016/2017 i juni 2016
3. Medlemstall
Aktive gutter/herrer: 26
Aktive jenter/kvinner: 6
Passive:
4. Kontingenter og treningsavgifter
Vi opererer med treningsavgifter med disse satser:
1 person, kr. 600,- pr år
2 personer kr. 900,- pr år
3 personer kr. 300,- pr år
5. Instruktører / trenere
John Egil Måleng er treningsansvarlig og har et team med totalt 8 trenere.
6. Dommere
Tommy Isnes er TD (teknisk delegert) for alpingruppa og representerer SIL

7. Representasjon i idrettskrets/nasjonalt
Vi har 3 representanter i styret i Østfold Skikrets fra SIL.

8. Trening
Vi starter barmarkstrening i august måned og holder på frem til snøen kommer i Kjerringåsen.
Barmarktreningen har foregått på Kalnes torsdager. Når snøen er på plass trener vi tirsdager og
torsdager i Kjerringåsen.
Vi kom i gang på snø en dag for sent til å sette ny rekord i Kjerringåsen. Kjempe gøy !!
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9. Stevner
Grunnet manglende snø og lite snø var det ikke mulig å gjennomføre KM SL & SSL for andre år på
rad. Beklagelig
10. Egne arrangementer
Vi arrangerte 2 klubbrenn i Kjerringåsen.

11. Spesielle resultater / utmerkelser
Ole Ludvig Leinum på Hovedlandsrennet for 14 – 15 åringer.
12. Deltakelse på kurs
Vi har hatt 8 deltagere på trener 1 og 2 kurs alpintrener.
13. Representasjon
Krets: Kristian Kollerud , Kjelle Arne Leinum og Cathrine Johansen
Særforbund:
Annet:
14. Samlinger
Vi gjennomførte en trenersamling med medlemmene våre på Hafjell i desember. Formålet med
denne samlingen var gjennomføring av Trenerkurs 1-2 for nye trenere. Totalt har det blitt kurset
ferdig 8 trenere i SIL Alpin i 2015. Målet er å videre kurse disse opp mot Trenerkurs 3 i 2016
15. Annet
Har i løpet av de to siste sesongene vært igjennom et generasjonsskifte både blant trenere og
medlemsmasse. Noen er fortsatt med, men mange er borte grunnet satsing på andre aktiviteter.
SIL Alpin har god fart inn i 2016 og vi ser at vi for inn nye medlemmer og at det er en meget stor iver
og entusiasme i gruppa vår. Flere deltar på renn utenfor vår krets og trenere mye.
Dette lover godt for fremtiden og vi har mange gode planer for 2016 som vil gi masse ski glede og
utvikling.

16. Konklusjon
Se pkt. 15
Stian Eide
Leder SIL Alpin
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